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FÖRETAL 

Föreliggande arbete kommer att framläggas som doktorsavhandling vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Det utgör resultatet av ett projekt 

som bedrivits inom ramen för Ekonomiska Forskningsinstitutets forsk

ningsprogram. Författaren har givetvis haft full frihet att utför.a. 

forskningsprojektet helt efter eget omdöme . 

Institutet är tacksamt för det finansiella stöd, som möjliggjort pro

jektets genomförande . 

Stockholm i februari 1972 

Erik Ruist 

EKONOMISKA FORS.KNINGSINSTI'ruTET 
vid Handelshögskolan i Stockholm 





FÖRORD 

Under fullföljandet av denna studie har jag varit knuten till Ekonomiska 

Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket har varit 

av stort värde för mig. Ett särskilt tack riktas därvid till professor 

Erik Dahmen, som alltifrån inledningsskedet på ett stimulerande sätt 

följt mitt arbete. Professor Dahmen har även läst olika versioner av 

detta manuskript och lämnat många värdefulla kommentarer. Konstruktiv 

kritik av dessa versioner har också framförts av fil.lic. Karl-Göran 

Mäler och civilekonom Inger Ryden. Olika delar av det preliminära ma

nuskriptet har vidare lästs och kommenterats av professorerna T. Pauls

son Frenckner, Assar Lindbeck, Erik Lundberg, Erik Ruist och Thomas 

Thorburn samt av docent Peter Bohm, fil.kand. Jens Danielsson, cand. 

polit. Lars Matthiesen, civilekonomerna Per Strangert, Sune Tjernström, 

Ann Wibble, Rolf Zenker, Per Åhren och fil.kand. Hans Österberg. Preli

minära delrapporter har dessutom under undersökningens olika skeden 

varit föremål för givande diskussioner på Högre nationalekonomiskt semi

narium vid Handelshögskolan i Stockholm. En preliminär version av den 

uppställda modellen har även i början av år 1967 presenterats för en 

referensgrupp vid Svenska stadsförbundet och Svenska Landskommunernas 

Förbund. För de värdefulla råd och synpunkter, som sålunda givits, vill 

jag framföra ett varmt tack. 

I vissa metodfrågor har statistisk expertis konsulterats. Fil.kand. 

Anders Christianson har rådfrågats angående urvalet av kommuner. Vidare 

vill jag tacksamt notera de goda råd beträffande uppläggningen av den 

multipla regressionsanalysen, som lämnats av fil.lic. Harry Lutjohann. 

Under åren 1967-1970 har pol.mag. Jörgen Wallinder periodvis biträtt vid 

den omfattande empirieka undersökningen. I samband därmed har han in

samlat och bearbetat en mängd statistiska uppgifter. Jörgen Wallinder 

har också svarat för den standardiserade genomgången av det omfångsrika 

databehandlade materialet samt genomfört en rad telefonintervjuer. Un

der år 1971 har han därefter bistått vid utarbetandet av den särskilda 

tebelldelen. För hans noggranna och outtröttliga arbete vill jag ut

trycka min största tacksamhet. 

Vid genomförandet av den empiriska undersökningen har även en rad andra 



personer tidvis varit engagerade. Civilekonom Sune Tjernsträm har haft 

överinseendet över den grundläggande datainsamlingen, vilken utförts av 

en grupp studenter. Fil.kand. Jens Danielsson har svarat för dataprogram

meringen. Civilekonom Ingemar Eliasson har vidare medverkat vid enkätun

dersökningen. Den intervjuundersökning, som refereras i appendix 2, har 

utförts av civilekonom Per Åhr~n. För all denna hjälp känner jag en upp

riktig tacksamhet. 

Ett speciellt tack riktas till de befattningshavare på statlig~ och kom

munalt håll, som välvilligt stått till tjänst med upp~sningar. I detta 

sammanhang vill jag särskilt nämna avdelningsdirektör Hans Garke, statis

tiska Centralbyrån och sekreterare Karl-Erik Johansson, Svenska Kommun

förbundet. 

~~ Edward Palmer har utfört översättningen av den engelskspråkiga sam

manfattningen. Huvuddelen av figurerna har på ett välgjort sätt ritats 

av fru Hjärdis Holm. Fru Kerstin Lindskog har utskrivit ett flertal pre

liminära delrapporter. Den omsorgsfulla utskriften av det föreliggande 

manuskriptet har vidare utförts av fru J~rgareta Keijser (del I och del 

II) och fru Barbro Orrung (tabelldelen). På ett föredömligt sätt har fru 

Barbro Orrung även handhaft den slutliga granskningen av manuskriptet. 

För denna medverkan vill jag uttrycka ett innerligt tack. 

Undersökningen har möjliggjorts genom finansiellt stöd från Finanspoli

tiska Forskningsinstitutet och Riksbankens Jubileumsfond, vilket jag 

till sist noterar med tacksamhet. 

stockhalm i februari 1972 

Ernst Jonsson 
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INNEHÅLL 

Studien "Kommunens finanser" består av två delar. I del I (med särskild 

tabelldel) presenteras och testas huvuddragen av en modell över budget

förloppet i kommune~. Denna modell beskrivs sedan mer ingående i del II. 

])!odellen testas på basis av årliga utgifts- och inkomstförändringar hos 

ett slumpmässigt urval av 140 st kollUl!Uner under perioden 1953-1965. Av 

bilQ 1 framgår schematiskt undersökningens uppläggning. Kapitel 1 redo

gör för studiens bakgrund, syfte och avgränsningar. Undersökningen, 

som påbörjades under höste~ år 1966, utgick från vissa allmä~~ före

ställningar (opreciserade "hypoteser"), vilka ini tierats ·ala~d annat 

av tidigare undersökningar (främst "Korummernas finanspol i tik - mål och 

medel", Stocl<holm 1964 och ''Staten, kommunerna och konjunkturpol i tiken", 

Stockholn 1965). Ett sammandrag av dessa föreställningar redovisas i 

;capitel 2. I detta ka:yitel beskrivs alltså undersökningens föreställ

ningsram. Kapitel 2 innehåller dessutom en redogörelse fcr vissa kom

munalekonomiska begrepp. 

I kapitel 3 ges en allmä~ översikt över den komm~nala sektorns utveck

ling unner perioden 1953-1965. Analysen utgör sa~tidigt en beskrivning 

av utvecklingsdrag gemensamma för olika typer av kommuner. På basis av 

det statistiska materialet uppskattas även den kommunala sektorns verk

ningar i konjunkturförloppet. Hur stor andel av dessa verkningar, som 

varit automatiska (dvs opåverkbara för kommunerna), behannias även. 

Syftet med den statistiska redovisningen i kapitel 3 är för det första 

att ställa och motivera det valda problemet. Kapitel 3 utgör även en 

nödvändig bakgrund till den kommunala fördjupningen. Analysen av den 

kommunala sektorns v.tveckling är för det andra avsedd att belysa rimlig

heten i ett fåtal av de föreställningar om kommunens beteende, som redo

visats i kapitel 2.1)Med utgångspunkt från bland annat föreställningarna 

i kapitel 2 konstrueras därefter i kapitel 5-7 en modell över budgetför

loppet i kommunen. Föreställningsramen specificeras därmed till en mo

dell, som är avsedd att ge en förenklad bild av beslutsförloppet vid ~en 

årliga budgetbestämningen. l modellförloppet bestäms skatteunderlag, 

kostnader, sparande, utdebitering, investeringar etc successivt steg för 

1) Ca 1/10 av samtliga föreställningar och 1/5 av de, som rör årliga 
utgifts- och inkomstförändringar, studeras i kapitel 3 (se bilaga 1). 
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steg. l'loå.ellen tar därvid hänsyn till såväl automatik som i<omrrnmens 

egna å. tgärci.er. 1 ) 

I :<api tel 4 redogörs inlednir.gsvis för några kommunala mål, son har an

knytni~~ till ~oiellen. Några av ~odellens egenskaper presenteras där

efter i kapitel 5. Allt efter kor.ununtyp förekommer modellen i tre va

rianter. nuvuddragen i dessa modellvarianter beskrivs kortfattat i ka

pitel 6 och?. En detaljerad redogörelse för den fullständiga moiellen 

~terfinns i del II. 

Kapitel 6 i~ledcr ~ed å.et enklaste fallet: en modell för en kommun, som 

finans~e!'ar i~vesteringarna med sparande (planerad och faktisk upplå

ning = O). Den spara~definansierande konmunen antas vara starkt till

b~~ag~ende (vad folkmä~~den beträffar). I ka?itel 7 presenteras model

len för den ancira ytterligheten: en lånefina,nsierande kommun (planerat 

sparande lika med nininum enligt komm~nallagen), vilken antas vara lika 

med en starkt expanderande kommun. 1\'lodelldiskussionen utmynnar i kapi

tel 7 i en r1odell för den tredje, blandade kommuntypen - en låne- och 

spar~defin~sieranie - komm~n. Denna komnmntyp antas omfatta både ex

panderande och tillbakagående ko~~ner. Ju mer kornnunen expanderar, 

desto högre är dock - enligt vår hypotes - lånefinansieringsgraden. 

I kapitel 8 diskuteras några punkter i modellen, där alternativa an

taganden är tänkbara. Her statlig konjunktu!'styrning kan konrna in i 

modellen, behandlas i kapitel 9. 

Indelningen i olika modellvarianter har bestämts av vissa hypoteser om 

yer~ane~ta, långsiktiga skillnader mella~ expanderande och tillbakagåen

de kor1m~~er. Dessa skillnader antas föra med sig vissa olikheter i be

teendet ~å kort sikt mellan iessa båda kommuntyper, vilket diskuteras i 

ka:>Jitel 10. 

Ey_::>otese:·~ om kommunala m<ll samt modellens huvuddrag testas i kapitel 

11-30 och 32-33 på ett slumpmässigt urval av komrrmner. Vissa testme

toier, som används, redo·.risas i kayi tel 11. Kapitel 12 redogör därefter 
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för en enkätundersökning om kommunala mål. Ur1dersökningen, som är av 

mycket begränsad onfattning, behandlar endast mål med påtaglig anknyt

ning till ~odellen. I samband därmed undersöks vidare i vilke~ utsträck

ning so~ expanderande och tillbakagåen~e kommuner har skiljaktiga mål. 

Mo~elltestets uppläggnincr och innebörd återges i kapitel 13. Kapitel 

14 innenåller en sammanfattande redogörelse för resulteten vid modell

testet, vilka redovisas i detalj i kapitel 15-30. 

Hypoteserna om vissa långsiktiga skillnader mellan expanderande och 

tillbakacrående kommuner prövas i kapitel 15. I kapitel 16 studeras 

den beskattningsbara inkenstens årliga förändring. Investeringsmini~n 

i de undersökta kommunerna uppskattas sedan i ~pitel 17. I kapitel 18 

och 19 studeras den automatiska respektive den autonoma (= icke-automa

tiska) nettokostnadsförändringen. I samband därmed uppskattas hur stor 

andel av nettokostnadsförändringen som varit automatisk. Testresultaten 

för sparandets årliga förändring redovisas i kapitel 20. I kapitel 21 

och 22 undersöks skatteregleringsfondens respektive kapitalfondernas 

årliga förändring. I kapitel 23 och 24 diskuteras vilka faktorer, som 

bestänt affärsverksprisernas och utdebiteringens förändring. Skattein

täktsförändringen till följd av förändred utdebitering studeras sedan i 

kapitel 25. U~plåningens utveckling år från år behandlas därefter i ka

pitel 26. 

I kapitel 27 undersöks bland annat i vilken utsträckning vissa investe

ringsonr~den prioriterats vid ~en årliga investeringsavvägningen. Kapi

tel 28 innehåller en analys av den statliga konjunkturstyrningens effe~t 

på de undersökta kommunernas investeringsbeteende. I kapitel 29 redo

visas därefter den statistiska prövningen av investeringarnas årliga 

förändring. Kapitel 50 behandlar slutligen kassans årliga förändring. 

I kapitel 31 diskuteras modellens utveckling i några schematiska konjunk

turförlopp. I kapitel 32 analyseras därefter den lokala konjunkturen i 

de undersökta kommunerna under perioden 1955-1965. Vi undersöker även i 

vilken utsträckning, som den lokala avvikit från den totala (makro-) 

konjunkturen i samhället. De olika modellstorheternas utveckling i det 

lokala konjunkturförloppet under den studerade perioden avhandlas sedan 

i kapitel 33. 
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'Hågra 1:1ö~liga. slutsatser av u.nde!'sömingen reO.ovisas i kapitel 34-36. 

!lio-:; bakg:rt:nd av unde:::>sök::'lingsresul t;:. ten redogör ka:pi te l 34 i hypotes

s ökande syfte för nåe-re. a lte::-nativc.. an'!:agan:ien. I :capitel 35 ~är.lför;; 

vissa un:lersök..>'li:'lgsresul ta t för den komm·.1nala sektorn cch den enskilda 

korr.:r.unen. Avslutningsvis koJ~r.ter IT.o::klle:'l :.. ~<a.r;itel 36 a:tt om:~ormuleras 

meC. leQr..ir.g av testresu::taten. I sa:nband c:.iirr:1ed disk.1terc..s även vissa 

komlllllr.e.lekoneoie!a:. implike:t10ner av C.en empiriska ·.m:ie:::-sökni!'lgen. I:rpl:.

katior.erna ~ör den s~tliga ekono8iska poli~iken och de~ fortsatta fors~

nir~e~ behandlas likaså. 

Del I i~~ehåller även fem appendices samt sex ~:laeor . I appendix 1 

p::-esente::-as "Mål och medel i några ty:;lkomrr.uner". r.:odellen t: tgar ·.J land 

annat f::-å:n cienna ::.ypo-':;esSökande typfallsunc.ers:ikr.ing i -tio primärko!T.

Illllne::- och t'Jå lar..ds"jingskomm.mex·. I er: ar.na.n såda!'l u:'lde::-sck:'ling, som 

retavisas i appendix 2 , stuueras inve;;teringsminimu~ i åtta Kommuner. 

I appendix 3 ~ndersöks ~essutom den oarginella s~rkvoten under perio

den 1953-1965 hos urvalet av :<;:or:u:JUner . Ap:;>e!'ldb: 4 ir.nehåller en konpiet

terande skatt!'ling av ~<:api ta.lspe,randeft:.nktionen. I appendix 5 jämförs 

sedan de t icom:nunala skatteunderlaget, vilket utgår frå!'l inkoms t förhållan

dena två år t:.d.igd.re, med ett tä~t s:<atteunderleg ·oaserat ?å de löpande 

inko~sterna i ~Omiunen. 

Som framgått utgår s"t;.1dien fra:'l v:.ssc.. opreciserade "!'-;n:otese::-" om kor.l

lllllnens beteende . Uppslag till c.essa har bls.nd annat h~:r.tats frår. lit".;e

re.tlu· och andra. källor, vilket redovisas i bilaga 1 • En f ö:-teckning 

över C.e beteckninear, so:n a~vänds i del I, firL'ls 1 bilaga 2 . En sa.mman

stä:l:r-ing av ;;.ndersckn~~ens postu2.a-':; och teore!T. ingår i l::ilaga 3. I bi

laga 4 redogörs fö::- cie statistiska netoder, som använts vid C.cn c1:1piriska 

~ndersökningen. De flate~ingsmetoderna vii ~en statistisk~ undersökni~e!'l 

beskrivs i bilaga 5. 1
) De frågeform:J.lär, so:n använts vid den empiriska 

;.mdersökni:1gen, He:r-finns i bilaga 6. 

En läsanvisning finns på sid x:ucvii. 

1) Definitioner av de variabler, sco ir.går i t:..ndereölrnine,;·en, finns i : 
a . företeckning över a.nvär:~a beteckningar (bilaga 2 i del I respek-

tive del II) 
b. tabeller till del I 
c. arbets- och ana.lysschema (finns att tillgå hos författaren). 

De definitioner och metode!', som använös vid uppskattningen av den ~om
munala sektorns automatiska stabilisera:'lde verkningar under perioden 
1953-1965, presenteras vidare i en separat studie ( "Budgetautomatil<:", 
Stockholm 19'71). 
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~. seeha.mt.iek: beskrivning a.v u.nderiJölaWlgen . 

Kap. l. Bakgru nd, syft e o<h avgrän~ni ngar 

----- ------T ypfollsundusök ningcrr Litte rcrtur , somt al med 
( appond i• 1 och 2 ) ko rn'" un• xpertaf' ~te. 

l källor) 

------ -----Kap. 2. Allmänna tör&ställni ng ar ( opnilci se rad e "hypote-
ser") 
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Kap. 16. Kap. 11. JCop. 1t. Kap .19. Kop . 20. Kap . 21. l<ap.22. Kap. 23. 
Den be- ln veste- D1n out.,_, Oonauto- Sperondot Skattero? Kap ita l- Affcii"S -
skatt- r ingsmi - ::'~\~~~ nomo Mt- forönd- ltrings- fonder- verks-
nin;sbaro n•m urn tokost - , r ing fond 1ns nas fär- pri ~erncrs 
inkoms- oodrlör- n<l!lsför - föriind - åndri ng röränd-
!ens för- Öndrin11on öndrillgoft ro ng ro ng 
andring 

l ! l l l l l l 
Kop. 24 . K4p. 25. Kap.:?~ . Kop. 27. Kap. 21. ~ap. 29 .. tco p. lO. Kap.J~-3l 

Utdebi t e- Den au to- Upp{~- lnV1ste- lnvestc - lnvoslo- kossans Hodell-
nf'lge:ns nom o tllh9thS ri~f,•P.ri- r ingar- ringarnas förönd- stor hell!' 
!öron d- ska«ein- för ii n d- on e ran; no och förond- r in; na och 
ring tö k~ <för- r\ng don stat- ri,~ de11 loko-

ändri ngen ligo kon- la ~on-
junktur- junKtu-
stvming- ron 
ttl 

::-..... -
~ Kap. 34, N agr<~ etter not i va hy poltur 

~ 
Kap. 35. Jamföre ist ov resulta-t for de n kommunala 

s•ktorn och de •Mki ldo kammun.crna 
(makro- mikro) 

'\ 
K<tp. 36. 0mf1)rmulcring •• modellen med lcdninv av test-
r osulto1on aomt kommunal ok.anomiska impll kotooner och 
imp likationer för d111 siatl iga e konom isko polo t i k• , 

PROBLEM 

HYPOTEs
sOKAN DE 

UTGÅNGs
PUNKT 

RIMLIGHETEN 
l VISSA 
HYPOTESER" 
BELYSES 

.. 

SPECIFICE
RADE HY
POTESER 

TESTMETO
DER OCH 
URVAL 

HYP.OTES
PROVNIN6 

a. H~l 

b. Modcll
t<ad 

HYPOIESER 
())4 l~NG
SIKTIGA 
Sl<tllNAOER 

HYPOTESER 
0-"'BEIEEN
OET PA 
KORT SIKT 

SUJTSATSER 



vii 

IN"NEFIÅLLSFÖRTECI<NING 

KAPITEL 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

KAPITEl. 2 

2 

2 . 1 

2. 2 

2. 3 

2.4 
2. 5 
2.6 

2.7 

2.8 

2.9 
2 . 10 

3 

3.1 
3. 2 

3.3 

3. 3. 1 

3. 3. 2 

3. 3. 3 

INLEDANDE REDOGÖRELsE FÖR STUDIENS BAKGRUND, 
SYFTE OCH AVGRÄNSl'UNGAR 

.BAKGRUND 

HUVUDPROBLEM OCH SYFTE 

TDIGARE UNDERsÖKNINGAR 

PRECISERINC AV SYFTE 

AVGRÄNSNING1Ul 

UNDERSÖKNINGSPERIODEN 

ANVÄNDBARHEl' 

t.JN]jERSÖKNINGENS .BIDRAG 

SAMl>!ANFATT1UNC 

:BEG'REl'P OCH FöRESTÄLLNINOAR 

INNEHÅLL 

NÅGRA KOMMUNALEKONOMisKA BEGREPP 
Budget 

Driftbudget 

Kapitalbudget 

Kassaförändring 

över- eller underskott i budgeten 

Det budgetmässiga skatteunderlaget och skatte
i."'täkt.en 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

13 
14 

14 

Det hypotetiska skatteunderlaget och kommunalskat- 15 
teinbetaL"'ingarna till staten 

Åtgärder 16 

Automatik 16 

Budgetförändringen 

FÖRESTÄLLNJNCAR* 1 ) 

Utgångspuilkt för undersökningen 

Kommunala mal 

Kortsiktiga utgifts- och inkomstförändringar 

Handlingsutrymme 

Sparande 

Investeringar 

16 

17 

17 
17 
18 

18 

19 

19 

1) Avsnitt försedda med asterisk ( *) kan överhoppas vid en översiktlig 
läsning. 



viii 

sid 

3. 3. 4 Fonder 19 

3.3.5 Upplåning 19 

3. 3.6 Konjunkturförväntningar 20 

3. 3. 7 Utdebiteringen 20 

3. 4 Utgifternas ooh inkomsternas utveckling i kon- 20 
junkturförloppet 

4 SAIIMANFATTNING 22 

KAPITEL 3 DEN KmU>IUNALA SEKTORNs UTVECKLING UNDER PERIODEN 23 
1953-1965 

1 INNEHÅLL 23 

2 J)EN KOMMUNALA SEKTOBNS EXPANsiON l•IELLAN ÅR 1952 23 
OCH 1965 

2. 1 Utgifter 23 
2. 1. 1 Andel av bruttonationalprodukten 23 
2 .1.2 Olika komm~~~tegorier 25 
2. 2 skatteintäkter 25 

2.3 Sparande 26 

2. 4 Finansiering och likviditet 26 

3 DEN KO~tloltJNALA SEKTORNS KORTSIKTIGA UTVECKLING 28 
UNDER PERIODEN 1953- 1965 

3.1 Inledning 28 

3. 2 Automatik på utg1fts- och inkoms~sidan 28 
3. 2 . 1 l·~etod 28 
3. 2. 2 Resultat 30 
3. 2. 3 Kommentar 34 
3. 3 Sparandeförändring vid föregående års utdebitering 36 
3. 3. 1 Resultat 36 
3. 3.2 Kommentar 36 
3. 4 Åtgärder 38 
3.4. 1 I!lledning 38 
3.4. 2 Resultat 38 
3. 4. 3 Kommentar 45 
4 DEN KOf.ll•ruNALA SEKTORl.~S UTVECKLING I KONJUNKTUR- 46 

FÖRLOPPET UNDER PERIODEN 1953-1965 

4.1 Inledning 46 

4.2 Konjunkturförloppet 46 



4. 3 

4. 3.1 

4 • .3 . 2 
4.4 
4.4 . 1 

4.4.2 
4.4.3 
4.4. 4 
4. 4. 5 

5 

5.1 
5. 2. 

5.2 . 1 

5. 2. 2 

5.3 

5. 3.1 
5. 3.2 

5.4 

5. 4. 1 
5.4.2 

5-5 

s. 5. 1 

5. 5. 2 

5. 5.3 
6 

6,1 

6 ,2 

7 

ix 

UtgifterPAs tillväxt i konjunk~~rförlopyet 

Resultat 

Konment ar 

Verkningarna i konj-.mkt-v.rförloppet 

Några definitioner 

Metade/ 

:Begränsning 

Resultat 

Ko~mentar 

ORSAKE.RNA TILL KONJUN.KTURANPASS!ITINGEI.{ 1Th'DER 
PERIODEN 1953-1965 

Inlednins 

Orsaker till den statliga sektorne konjunktur
anpassning 

Reaul ta t 

Kommentar 

Den kommunala sektorns stabiliserar.de utveck
ling under större delen av perioden 1953-1965 
(dvs exklusive åren 1954, 1958 och 1964-1965) 

Resulta t 

Kommentar 

Den kommunala sektorns destabili serande ;J.tveck
ling under åren 1954, 1958 och 1964-1965 

Resultat 

Kommentar 

ÖVrig statlig konjunkturstyrning av de kommunala 
investeringarr..a 

Existeran~e styrforner ~nder per ioden 1952-1965 
Resul t a t 

Kommentar 

UTVECKLDilGEN FÖR OLIKA KONUUNKATEGORIER lffii1JER 
PERIODEN 1953-1965 
Resultat 

Kommentar 

sid 

48 
48 

49 
49 

49 
52 

54 

54 
61 

62 

62 

62 

62 

65 
56 

66 

73 

74 

74 

77 

77 

77 
Bo 
82 

84 



x 

sid 

KAPITEL 4 NÅGRA KOMMONALA MÅL 89 
DTNEHÅLL 89 

2 POSTU LAT - TEOREI>I 89 
3 MÅLANALYSENS SYFTE 90 
4 DEFIN!TIOU AV MÅLBEGREPPm' OCH KO!·:Z.lUNLEDNDICEN 90 

5 AVGRÄNSNING 90 
6 HYPOTESER OM KOMMUNALA ~1ÅL 90 
7 MÅLEN OCH ~ODELLEN 93 
8 SAID1ANF A'I'ENING 93 

KAPITEL 5 MODELL ÖVER BUDGETFÖRLOPPET I KOMMUNEN - INTRO- 95 
WK'l'ION 

INNEHÅLL 95 
2 BUDOETFÖRLOPPEII' 95 
2.1 Rekursivt visavi simultant förlo~p 95 
2.2 Avvägningsmöjligheterna 96 
2. 3 Vald ansats 97 
3 NÅGRA AV ~!ODELLENS ~SKAPER 98 
3. 1 l•lodellen såsom förklaringsinstrument 98 
3.2 Finansiella och övriga faktorer 98 
3. 3 Bindningar 99 
3.4 Automatik - åtgärder 99 
3. 5 ~lodellens obekanta 99 
3.6 Dynamisk modell 100 

3.7 Planerad visavi faktisk förändring 100 

3.8 Löpande priser 101 
3.9 Tre modellvarianter 101 

4 SAMl•!ANDRAO AV MODELLEN FÖR DEN SPARFINANsiERANDE 101 
KOMMUNEN 

5 SPECIFIKATION * 106 

6 I·!ODELLBESI<RIVN INGENS UPPLÄGGNING 106 

7 SAI<lMANF ATTNING 108 



KAPITEL 6 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
3 

3.1 

3.2 

}.2.1 

}.2.2 

}.3 

3.4 

3.5 
4 

4.1 

4.2 

5 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

7 
8 

9 
9.1 

9.2 

9.3 
9.3.1 

9.3.2 

9.4 

9.5 

x i 

I•10DELL ÖVER BU:UOETFÖRLOFPEI' I EN SPARFINANSlERAl{DE 1 C9 
KO:NIMUll 

INNEHALL 

l'i!ÅLEN OCH MODELLEN 

M~l om utdebiteringens utveckling 

Må.l om investeringarnas utveckling 

Rangordning av mål 

Konjunkturpolitiska må.l 

Övriga må.lfrå€or 

RESTRIKTIOJ::·l"ER FÖR INVESTERTifGARNA 

De f ini tian av begreppet finansiella r·esurser 

Finansiell restriktion 

Likviditetsmaximum 

B~dgetrestriktion 

Den reala restriktionen 

Handlingsutrymmet beträffande investeringarna 

Jämviktsvillkor 

INVESTERlll'GSÖNSICEri".ÅLEN 

Den hypotetiska investeringsvolymen 

Det finansiella ~trym~et 

INVES'i'ERllmS~llli!DMl 

DEN AUTO]'i~TISKA SKATTEJ}TTÄKTSFÖRÄNDRll~GEN 

Några begrepp 

Förskottsdel 

Den automatiska skatteintäktsförändringen 

DE!.\i AUTOMATISKA NETTOKOSTNADSFÖRÄ.'IJDRINOEN 

IYilliDUKASSAN 

TOTALSPARANDDI!lli!Diilll 

~liniminivå. för totalsparande 

Finansiellt totalsparandeminimum 

Legalt totalsparandeminimu~ 

Definition av drift- och kapitalsparande 

Legal restriktion 

Val ~ellan finansiellt och legalt totalsparande
minimum 

Int~<tsutvecklingen vid föregåen~e å.rs utdebite
ring och affärsverkspriser 

109 

1C9 

109 

110 

111 

111 

112 

112 

112 

114 

114 

115 

116 

116 

117 

118 

120 

121 

122 

122 

123 

~2.3 

124 

126 

127 

127 

127 

127 

127 

128 

129 

1.30 



10 

11 

12 

12 . 1 

12 . 2 

15 

15. 3 

15.4 

16 

16 .1 

16.2 

16. 2 .1 

16.2.2 

16 . 3 

16. 4 

16 .4.2 

17 
18 

19 

KAPITEL 7 

2 

2 .1 

xii 

sid 

:ilZN AUTOO'OMA "i:JErTOKOSTNADSFÖRÄNDRllJGEN 1 31 

FÖRÄliORINGE:~ AV TOTALSP~ VID FÖREGÅENDE 132 
ÅRs UTnEJ3I'I'ERmG/ AFFÄRSVERKSFRISER 

SKATTEREGLERINGSFOND~S FÖRÄNDRDJG 133 

Ekvation nr 13 133 

Res;;riktion or.t maximal t fo~d.uttag 135 

FÖRÄNDRIYCEN AV KAPITALSPARAIQET VID FÖREGÅENDE 135 
ÅRS UT;:JKBITERING/ AFFÄRsVERKSPRISER 

FÖRÄNDRIN~T I AVsÄTTNINGAR TILL ELLER UTTAG FRÅN 136 
KAPITALFO:t.-:ilERNA 

TO:l'ALSFARAlmET, UTDE.BITERINGEN, AFFÄRSVERKSPRISER- 138 
KA OCH :;)E]' AUTONOMA SKATTErnTÄKTSFÖRÄNDRINOEN 

Den autonome sk~tteintäktsförändringen 138 

Oförändrad utdebitering och oförändrade ~ffärs- 140 
verkspriser (fall a) 

Höjning av ~tdebiteringen och affärsverkspriserna 140 
(fc.ll o) 

Jen totala s~atteintäktsförändringen 144 

FTITANSIELLT UTRTI.J.:E/INVESTERINGARN'A OCH KASSAN 144 

FiP~nsiallt utr~ne exklusive investeringsminimum 144 

Investeringarnas och kassans bestä~ningsfaktorer 146 

Investering~rna 146 

Kass~ 147 

Investeringarna och kassan lika med minimum 148 
(fall b) 

Investeringerna och kassan större än minimum 149 
(fall a) 

Totalsparandat större än finans iellt totalsparan- 149 
deninir.t~m 

Investeringarna 149 

RESTRIKTI01TER 151 

l•'IÅLTI!RIKTAT BET~DE 1 53 
SAl•l}.iA_lWATTND\G 154 

MODELL ÖVER I!UDGEI'FÖRLOPPEI' I Eli LÅNEFINANS.IERANDE 1 56 
RESFEKTIVE EN LÅNE-- OCH SPARFlNANSiilJRAIDlE KOMMUN 

OOTE:IÅLL 

MODELLEN FÖR ::lEN LÅNEFDf.AKSIERANDE KO~~MUNEN 

Förändringar jämfört ned modellen för den spar
f~nar.sierar.ne ~omDMnen 



2 .2 

2.3 

2.4 
2. 5 
2.6 

2. 7 
2.8 

2.9 
3 

3.1 

3.2 

3. 3 

3.4 
3.5 
4 

KAPITEL 8 

2 

3 

3. 1 

3. 2 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

5 

6 

KAPITEL 9 

2 

3 

3.1 

xiii 

E~ationerna nr 1-15 

Lånaminimum 

Lånemaximur.'l 

Likviditetstak 

Lånepriorite~ing 

Utdebi teringen 

Upplåning 

Investeringarna 

I.I:ODELLEN' FÖR DEN" LÅNFr- OCH SPARFm~siERAlrDE 
KO!O::I'.nJNEN 

sid 

157 

158 

158 

159 
160 

160 

161 

162 

164 

Förändringar jämfört med de två andra modellvarian- 164 
te rna 

Totalsparandeminimum 

Lånaminimum 

Kassauppbyggnad och -neddragning 

Utdebiteringen och totalsparandat 

SA1>1MANFA'l'l'NING 

NÅGRA ALTERNATIVA A.."'>ITAGANDEK 

:oc:.r.EHÅ L L 

AFFÄRSVERKE:NS PRISER* 

INVESTERTh1GARNA* 

Enbart finansiella bestämningsfaktorer 

Sammanslagna poster 

ORSAl<SSAMBA..?ffiElf 

Dubbelriktade orsakssamband 

Kort sikt 

Lång sikt 

DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGlli OCH ALTERNATIVA 
ANTAGA.NDEN* 

SA}IJ]li!ANFATTNJJW 

I'WDELLEN OCH DEN STATLIGA KONJUNKTURSTYRNDWEN 

nrnEHÅLL 

STYRFORJIIER 

TYP AV ORSAKSFÖRF.ÅLLANDEN 

Nödvändig visavi tillräcklig betingelse 

173 

173 

173 

173 

173 

174 

174 
174 

175 

176 

177 

180 

180 

180 

181 

181 



3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4 

5 
6 

KAPITEL 10 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 
2.8 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3.5 
3.6 

3.7 
3.8 

3.9 

4 

5 

xiv 

sid 

Nödvändig betingelse för investeringarnas för- 181 
ändrine 

Tillräcklig betingelse för investeringsförånci- 181 
ringen* 

Nödvändig och tillräcklig betingelse för inves- 182 
teringsförändringen* 

Varken nödvändig eller tillräcklig betingelse för 183 
investe~ingsförändrineerf 

l•iODELLEN OCH DE OLIKA sTYRFORMERNA * 184 

DEN FAKTISKA KONJUNKTURSTYRNDmEl:l* 185 

SAJviM.ANFATTlUNG 186 

EXPJDTDERAliDE OCH TILLBAKAGÅENDE KOI\U.rtJNER - 188 
MODELLTEI<NISKA OLIKH1!1I'ER 

Tim~LL 188 

HYPOTEsER OM LÅNGSIKTIGA sKILLNADER rr.ELLAN EX- 188 
FANDERAlmE OCH TILLBAKAGÅENDE KOMMUNER 

MU 1M 

Derr.o~afis:<a och näringsgeografiska förhållanden 189 

~en lokala konjunkturens och skatteunderlagets 190 
svängningar 

skatteregleringsfonden 190 

Investeringarna 190 

Finansiering 192 

Kapitalfonderna 193 

Övriga skillnader 194 

:g"yPOTESER OM MODELLTEKNisKA OLIKHETER MELLAN 194 
EXPANDERANDE OCE TILLB.AKAOÅ.ENDE KOMI.ruNER 

Typ av olikheter 194 

Den autonatiska nettokostnadsförändringen 195 

Fondering 196 

Konju~~turförväntningar 196 

Politiska hänsyn 196 

Utdebiteringen och affärsverkspriserna 197 

Upplåningen 197 

Investeringarna 197 

Kassan 199 

LANDSTTIJ'GEN 199 
SA~!J'i!AiJFATTNI!lTC 200 



XV 

sid 
KAPITEL 11 METODER FÖR HYFOTESPRÖVNING* 202 

1 INNEHÅLL 202 

2 NÅGRA T.ÄNICBARA METODER 202 

2. 1 Intervju- eller enkätundersökning 202 

2. 2 s tatistisk analys 203 

2.3 Kombination av intervju-/enkätunde~sökning och 203 
statistisk analys 

3 VALD ~1ETOD 204 

4 RESULTAT - TOLKNING 204 

5 SAMMANF ATTNINO 204 

KAPITEL 12 EN ENKÄTUNDERSÖKNING OM NÅGRA KOMMUNA LA MÅL 205 

TimEHÅLL 205 

2 tJNDERSÖI<NlNGENS UPPLÄGGNING 205 

2. 1 Urval 205 

2. 2 Enkäten 206 

2. 3 Signifikansni vå 206 

3 AVGRÄNsNINGAR 206 

4 HYPO'I'ESER 207 

4. 1 Generella mU 207 

4.2 Skil jaktiga mål mellan expanderande ocb till- 2o8 
bakagående kommuner 

5 ENKÄTSVAREN 208 

5. 1 Resultat 2o8 

5. 1. '1 Bortfall 208 

5. 1. 2 Enkätsvar 209 

5. 2 Kornmentar 211 

6 ENKÄTUNDERSÖKNDTGENS TILLFÖRLITLIGHET 211 

6.1 J4etod 211 

6. 2 Resultat 212 

6.3 Kommentar 212 

7 ENKÄTUNDERSÖI<NlNGENS VALIDITET 213 

7 . 1 Inledning 213 

7 .2 Resultat 214 

7.3 Kommentar 215 

8 SAMMANFATTNING 216 



xvi 

sid 

KAPITEL 13 URVAL OC3 r.IEI'ODER VD ii'IODELLTESTET 218 

~~3ÅLL 218 

2 MODELLTESTETS 01\::FAT·rNllW OCH UPPLÄG~ING 218 

2.1 Några o~formule~ingar* 218 

2.2 ~iodell testets omfattning* 218 

2.3 Fast2 priser 220 

2.4 Undersökningsperioden 220 

3 URVALET 22C 

3.1 Utgångsy~nkt 220 

3.2 Po~~lationen 221 

3.3 Str·a tifieri!11J 222 

3.4 UtvecklingsgraQen 223 

3.5 Lägesstabilitet 223 

4 TES'I'J>.'IETOJJER 224 

4.1 Hypoteser om lL~siktiga skillnader mellan ex- 224 
panderande och tillbakaeåe~de ko~~uner 

4.2 Hypoteser on ~tgifts- och inko~stförändrinear 224 
på kort sikt 

4.2.1 Tidsserieanalys 224 

4.2.2 Kombination av tvärsnitts- och tidsserieanalys 226 

4.2. 3 Övrig hypotesprövning 227 

5 TILLFÖRLITLIGr~T 227 

6 VALIDITET 228 

7 NÅGRA SÄRSKILDA MNI'ODFRÅGOR* 228 

7.1 F\m.ktionsfor~: 228 

7.2 Identifikationsproblem 229 

7.3 Minsta ::CVaQratmetoden 230 

7.4 }bl tikolli::leari te t 2 30 

7.5 Autokorrelation 231 

7.6 Konstant varians 231 

7.7 Tillskott visavi tre::lda\~ikelser 231 

8 TOLKNINGEN. AV RESULTATEN 232 

8.1 Tolkningsnöjligheterna 232 

8.2 Alternativa tolkningar 232 

8.3 Icke-förvän~ade testresultat 232 

9 PRES~frATION 233 

10 SAI•'ll'I.Al\TA'i'TNING 233 



xvii 

ili 
KAPITEL 14 SAI'-IN.ANFATTNING AV MODELL'I'ESTET 234 
1 INNEHÅLL 2.34 
2 l•lODELLEKVATIONERNA 234 
2.1 Investeringsmini~~n 234 
2.2 Den beskattningsbara inkomsten 234 
2.3 Den automatiska nettokostnadsförändringen 235 
2.4 Den autonoma nettokostnadsförändringen 235 
2.5 Total- respektive kapitalsparandets föränd- 235 

ring vid föregående års utdebitering 

2.6 S~atteregleringsfonden 236 
2.7 Ka:_oitalfonä.e::-na 236 
2.8 Affärsverks~riserna 237 
2.9 Utdebiteringen 237 
2.10 Den autonoma skatteintäktsförändringen 238 
2.11 Upplåningen 239 
2.12 Investeringarna 239 
2.13 Kassan 24C 
2.14 Icke-verifierade hypoteae~ 240 
2.15 Kommentar 241 
2. 15.1 Den generella modellen 241 
2.15.2 Kortsiktigt tidsperspektiv 242 
3 EXPANDERANDE OCH TILLBAKAGÅENDE PRUI..ÄRKOMMUNER 243 
3.1 Långsiktiga skillnader 243 
3.2 Modelltekniska olikheter 243 
3.3 Kommenta,r 245 
3.3.1 Olika modellvarianter 245 
3.3.2 Utvecklingsgraden 246 
4 LANDSTDTGEN 246 

5 JÄII'IFÖRELSE MED ENKÄTUNDERSÖKNINGEK 246 
6 SAli1l'iW..'F ATTNI!iJG 247 

KAPITEL 15 EXPAJ.'J":;)ERANDE OCH TILLEAKAGÅEI'IDE KOI"l!'JJUNER - EN" 249 
JÄl•lFÖRELSE 

INNEHÅLL 249 
2 l-IEI'OD 249 

2.1 Korrelationsanalys 249 

2.2 Konjunkturindilca,tor 249 



xviii 

sid 

3 AVGR.ÄlJSNING 251 

4 PRD!ÄRKOl·:lf.UNERNA 251 

4.1 Homogenitet 251 

4 . 2 Hypotesprövning 252 

4 -3 Demografiska och näringsgeografiska olikheter 253 

4.4 Den lokala konjUIL~turen 253 

4.5 Skatteunderlag och sparande 254 

4.6 KostnaQer 256 

4.7 Investeringarna 257 

4.8 Fonder 258 

4-9 Finansiering och likviditet 259 

4. 10 Affärsverk 262 

4. 11 Kommentar 263 

5 LANDSTlN<JEN 263 

5. 1 Samband med utveckling~den 263 

5. 2 Jämförelse med primärkommunerna 264 

6 SAMl'oWTFATTNING 264 

KAPITEL 16 DEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTEN 266 

1 n~LL 266 

2 HYPOTESER 266 

3 RESULTAT 267 

4 KO~AR 267 

KAPITEL 17 INVESTER.INOSM.INIMUM 269 

INNEHÅLL 269 

2 l•iODELLEN 269 

3 )reTOD 269 

4 REsULTAT 270 

4. 1 Direkta förinvesteringar 270 

4.2 Fleråriga basinvesteringar 271 

5 KOMmfl'AR 271 

KAPITEL 18 llEN AUTOMATISKA NRI'l'OKOSTNADSFÖRÄNDRINGEN 272 

INNEHÅLL 272 

2 MODELLEN 272 



3 

4 
4. 1 

4.2 

4. 3 

5 

KAPITEL 19 

2 

3 

4 

4.1 
4.2 

4. 3 

5 

KAPITEL 20 

2 

3 
4 

4. 1 

4. 2 

5 

KAPITEL 21 

2 

3 

4 

4 . 1 

4. 2 

4. 3 

5 

METOD 

REStTLTAT 

x.ix 

Automatisk nettokostnadsökning till följd av 
löpande pris- och löneförändring 

Automatisk nettokostnadsökrd-~ till följd av 
föregående års investeringar 

Den totala automat iska nettokostnadsförändringen 

KOMMENTAR 

DEN AUTONOMA NEI"''OKOSTNADSFÖRÄNDRINCEN 

INNEHÅLL 

140DELLEN 

MEr OD 

REsULTAT 

Andelen autonoma nettokostnadsminskningar 

Den autonoma nettokostnadsförändringens rela
tiva.storlek 

Funktionen 

KOMI>!ENTAR 

TOTAL- OCH KAPITALSPARAI."'IDE 

mNEH.ÅLL 
OMFORlllULERAT UTTRYCK 

MEI'OD 

RESULTAT 

Totalsparandet 

Kapitalsparandat 

KOM!IIEN'l'AR 

SKATTERECiLERTh!GSFO;NDEN 

INNEHÅLL 

MODELIEN 

METOD 

RESULTAT 

Antal fond~ispositioner 

Den l egal a restriktionen 

F-unktionen 

KQlllMENTAR 

ill 
273 

274 
274 

274 

276 
276 

278 
278 

278 
278 
279 
279 

279 

280 

281 

283 
283 

283 

285 
286 
286 
288 

292 

292 
292 
293 
293 
293 
294 
294 
294 



sid 

KAPITEL 22 .KAPITALFONDERNA 297 

1 INNEHÅLL 297 

2 MODELLEN 297 

3 l>lEI'OD 297 

4 RESUL'l'AT 298 

4. 1 Antal fonddispositioner 298 

4. 2 Funktionen 298 

5 KOMME:l\'TAR 300 

KAPITEl 23 AFF ÄRS VER.I<ENS FRISER 301 

1 Jm~ERÅLL 301 

2 ~lO DELLEN 301 

3 M:ffi'01) 301 

4 RESULTAT 302 

4. 1 Antal prisförändringar 302 

4-2 Samband utdebiterings- och prisförändringar 302 

4. 3 Prishöjningar under kommunalvalsår 303 

5 KOMMENTAR 304 

KAPITEL 24 UTDEBITERINGEN 305 
DfNEHÅLL .305 

2 MOllELLEN 305 

3 Y.OOOD 306 

4 RESULTAT 307 

5 KOMMENTAR 310 

KAPITEL 25 DEN AUTONOMA SKATTEIN'l'Äl<TSFÖRÄNDRINGEN 312 

INNEHÅLL 312 

2 OMFOID·IDLERAT UTTRYCK 312 

3 l>lETOD 313 

4 RESUL'l'AT 313 
4. 1 Skattning per kommun 313 
4. 2 Skattning för en grupp av kommuner 314 

4. 3 Den autonoma skatteintäktsförändringens relativa 314 
storlek 

5 KOMlolENTAR 315 



sid 

KAPITEL 26 UPPLÅN:INGEN 3.16 

1 INNEHÅLL 316 
2 l•lODELLE!.~ 316 

3. !•!El' OD 317 
4 RESULTAT 319 
4. 1 Antal H.neförändringar och deras variationer 319 

4 . 2 Samband med kreditma.r~dsindikatorn 319 

4 . 3 Samband med kassans förändring 320 

4· 4 Negativa planavvikelser 320 

4 . 5 Funktionen 321 

5 K0!·1MENTAR 3.23 

KAPITEL 27 INVESTERlNGSPRIORITERJNG 324 

1 DINEHÅLL 324 

2 I~ODELLEN 324 

3 METOD 325 

4 RESULTAT 326 

5 KOMl<lENTAR 327 

KAPITEL 28 INVESTERlNGARNA OCH DEN" STATLIGA KOlfJUNKTURS!l'YR- 328 
NlNGEN 

INNEHÅLL 328 

2 ÖNSKVÄRDA UPPGIFI'ER 328 

3 TILLGÄNGLIGA UPPGIFTER 329 

4 SYFTE 331 

5 AVGRÄNSNlNGAR 331 

6 DEN GENERELLA BYGGNADSREGLERJNGEN 331 

6. 1 Bestämmelser 331 

6 . 2 f·letod 332 

6 . 3 Resultat .B2 

6.4 Kommentar 333 

7 DEN PARTIELLA BYGGNADSREGLERINGEN 334 

7 . 1 Metod 334 

7 . 2 Resu.l ta t 335 

7 . 3 Kommentar 335 



x:xi.i 

sid 

8 STATLICT TIDSBESTÄMDA lNVESTERINGAR 335 
8 .1 Resultat 335 
8. 2 Kommentar 336 

9 BOSTADSBYGGAND~r 337 

9.1 Direkta förinvesteringar 337 

9 .2 Resultat 337 

9. 3 Kommentar 338 

10 INDUSTRIBESTÄLLNINGAR 338 

10. 1 ~!etod 338 

10. 2 Resultat J39 

10. 3 Kommentar 339 
11 KREDITl>!ARKliADEN 340 

11 • 1 11lodellen 340 
11 . 2 Resultat 340 

11.3 Kommentar 341 

11 . 3. 1 Kreditåtstramningen under åren 1960-1961 
1963 (2:a halv!ret)- 1965 

och 341 

11 . 3. 2 Kreditlättnad 341 
12 HEKmn<OOIDATIONER 342 
12. 1 Förekomst 342 
12 .2 Metod 342 
12 . 3 Resultat 342 
12. 3. 1 Typfallsundersökningen 342 
12. 3. 2 De tre storstäderna 343 
12 .4 Kommentar 343 
13 SAMt.WIFA'M'NING 343 

KAPITEL 29 INVES'rERINGARNA 345 
INNEHÅLL 345 

2 MODELLEN 345 
3 ~lETOD 347 
3. 1 FörY~ar1ngsvariabler 347 
3.2 Exklusive statliga åtgärder 348 
3. 3 Tvärsnittsanalys 349 
3. 4 ~ånsliahetsanalys* 349 



xxiii 

si å. 

4 RESULTAT 352 

4.1 Skatt~ing per kommun 352 

4.2 Skattning per stratun 354 
4.3 Känslighetsanalys* 354 

5 KOI,lldENTAR 356 

KAPITEL 30 KA~B 3~ 

11~LL 359 
2 1•10DELLEN 359 

3 ~ffiTOD 360 

4 RESULTAT 360 

5 KOf>iMEJ::J'·l'AR 362 

KAPITEL 31 rr.ODELLFÖRLOPPm' OCH DE!f LOKALA KONJUNl<!I'UREN' 364 

1 ~{ÅLL 364 

2 J'.iODELLFÖRLOPPEli' VID Elf FYRAÅRIG PERIODISK KON- 364 
JUNKTURCYKEL 

2.1 Fyraårig periodisk kon~unkturcykel 364 

2.2 skatteunderlaget 36) 

2.3 lJetto·:costnade::- 366 

2.4 Sparandet och fon~erna 366 

2.5 Utdebiteringen och affärsverkspriserr~ 367 

2.6 Upplåni:~ 367 

2.7 Investeringarna och kassan 368 

2.8 Automatik och åtgärder 369 

3 MODELLFÖRLOPPET VI:;) EN OSYl'IIMEI'RISK KONJUm<TUR- 369 
CYKEL 

4 EXPA!.'iJ:DERANDE OCH TILLB.Il.KAGÅENDE KOI\IDliDJER 369 

5 SA~IMANFATTNll~G 370 

KAPITEL 32 mr LOKALA KONJUNKTUREN 37 4 

1 INNEHÅLL 374 

2 RESULTAT 374 

2.1 Den lokala konjunkt~rens djup 374 

2.2 Den lokala konjunkturcykeln 374 

2.3 Lokala konjunk~ravvikelser 375 

3 KOlo~OOITAR 376 



xxiv 

sid 

KAPITEL 33 MODELLSTO~PERNAS FAXTISKA UTVECKLING I DEN 377 
LOKALA K0NJUN1<TUREN 

INNEHÅLL 377 
2 MODELLEN 371 

3 METOD 378 

4 DET HYPOTm'ISKA SKATl'El.JNDERLAGET 378 

4 . 1 Resultat 378 

4.2 Kommentar 379 

5 DET BUDGETMÄSSIGA SKATm'.JNDERLAGET 379 
5.1 Resultat 379 
5.2 Kommentar 382 
6 ÖVRIGA MODELLSTORHETER 382 ., SAM~lANFATTNING 383 

KAPITEL 34 lfÅGRA ALTERNATIVA HYFOTESER 384 
1 INNEHÅLL 384 
2 NEGATIV A FORSKNINGSRESULTAT 384 
3 SAJ.frLIGA VALÅR* 384 
3. 1 Resultat 384 
3.2 Kommentar 384 

4 SKATTEREGLERINGSFONDEN* 385 
4 . 1 Resultat 385 
4.2 Korromentar 385 
5 UTDEBITERINGEN' 385 
5. 1 Resultat 385 
5.2 Korrunentar 387 
6 FRISÄNDRINGAR ROS ELVERKEN 388 
6.1 Rekommendationer 388 
6.2 Resultat 388 
6. 3 Kommentar 388 
7 AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR* 389 
7. 1 Resultat 389 
7.2 Kommentar 389 
8 KASSAFÖRÄNDRINCEN' TVÅ ÅR TIDIGARE* 389 

9 SAMMANFATTNING 390 



KAPITEL 35 

2 

2.3 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.1. 1 

4.1 .2 

4.2 

5 
s. 1 

5.2 

6 

7 

KAPITEL 36 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

DEN KOI•il'illNALA SEKTOIDI OC!:I DE FNSKILDA KOI-1-
Jrl.lJNEre~ A 

D."NEF-ÅLL 

VISSA 1-lODELLSTOR:-;ETERS UTVECKLJNG I DEN TOTALA 
KONJUNKTUREN 

Me~od 

Resultat 

Korunentar 

EN JÄ:f.fii'ÖRELSE AV VISSA RESULTAT FÖR DE EN'SKILDA 
KOMIIIlJNEmTA OCH FÖR DEl'< KOMJ"[JNALA SEKTORN 

ÖVerensstämmande resultat 

Icke-överensstämmande ~esultat 

CENTRALA Km'II•lliNER 

Resultat 

Primärkot:~m·.lnerna 

Landstingen 

Korrune n tar 

DE TRE STORSTÄ~A 

Resultat 

Kommentar 

BETEE:NDEFÖRÄJ:..."DRJNQAR HOS AGGREGATET 

S/!l>ll>l.ANF A'ITNINC 

SAl.W.tANFATTAJ:-IDE KO:Ml'!IENTAR 

INNEHÅLL 

sid 

391 

391 

391 

391 

391 

392 

392 

392 

393 

394 

394 

394 

394 

395 

395 
395 

396 

396 

397 

I•TODELLEN" ÖVER BUDGETFÖRLOPPE'i' I K01mruNEK 398 

Egenskaper 398 

Mål .399 

Modellens innehåll 399 

Modellen och konjunkturförlop:;>et 401 

MODELLTEsTET 402 

Den g-enerella. modellen 402 

OliKheter ~ellan expanierande och tillba~gåe~~e 402 
kommuner 

Utgifts- och inko~st~tvecklinc~n i konju~~turen 40.3 

statliga åtgärder 40.3 



4 
4.1 

4.2 
4.3 
4.4 

5 
5.1 

5.2 

5.3 
5.4 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

9 

APFEJ:>..'1HX 

2 

2.1 

2.2 

3 

4 

4.1 

4.2 

) 

6 

APFE!:IDIX 2 

xxvi 

SLU?SATSER BETRÄFFANDE r•lODELLEN 

Or.lformuleringar 

E~ anledning "till o:nform1leringar 

Tillkonnande bestäm~ineafaktor 

r.Iode::i.lens användbarhet 

SLUTSATSER EErRÄFFP0T~ ~ FORTSATTA FORSKNINGEN 

Utveckli~~sbarhet 

Simuleringsmodell 

Makror.~odell 

Lå.Y.ssiktsnodall 

K01·~o1JNALEKDrW!.USJCA INFLIKATIONER 

SLUTSA·rsER BETRÄFFA!-IDE DEN STATLIGA EKOROMISKA 
POLITIKEN 

SLUTSATSER BETRÄFFJ\NDE DE]' KDr(lillNALA F:CJ.PJJS
ST A-i'IST II<EN 

Korööidsstatistik 

St&tistik över långs~ktiga skillnader mellan ex
p~derande och tillqakagåenQe konn~ner 

SAI\!l:OOJFATTNllJG 

SArO::IIifu'iJFATTNING AV "lYIÅL OCE 1·;EDEL I NÅGRA TYPKO:M
MUNER" - ~T TYPFALLSl.iNlJERSÖKNING 

TILEDNING 

sid 

404 

404 

405 
406 
406 

407 
407 

408 

408 

409 

409 

412 

416 

416 

417 

418 

419 

419 
BESKRIVJ:JING AV TYPKOl'IIMUNEilNA 420 

Frimärkommu~erna 420 
De två lanQstingskor.~m~nerna 421 

KO:MI\I!ThlEt{S MÅL 421 

D.'TRESSENTERKAS DlFL'YTANDE FÅ KO"tl!l\IUNLEDNINGEN 424 

Intressenterna i ko~unen 424 

~r de oli~ intressenternas inflytanQe upplevs 424 
i de u~dersökta kommunerr~ 

KORJUli!KTtiRVARIATIOlT AV INVESTERllWAR 426 

SA!I!MAJ:\'FATTNDIG 427 

EN EEDÖI•'!Nll\0 AV JNVESTERTIWSI4INIMlDI I ÅTTA KOM- 429 
MUNER - EN TYPFALLSUI~DERSÖKNING 



APPENDIX 3 

1 

2 

3 

4 

4 . 1 

4 . 2 

4. 3 

4 . 4 

4.5 
5 

APPENDIX 4 

1 

2 

3 

4 

5 

APPENDIX 5 
1 

2 

2. 1 

2 . 2 

3 

3. 1 

3. 2 

4 

4 . 1 

4 . 2 

5 

xxvii 

sid 

DEN fo\A.RGJNELLA SPARKVOTEN 431 

INNEKÅ.LL 431 

OMFORMULERAT UTTRYCK FÖR DET MAROJNELLA SPARANDl!.-,. 431 

HYPO'I$SER OM DEN 1\!AROJNE!.LA SPARKVOTEN 433 

RESULTAT 435 

Andelen skatteintäktsökningar 435 

Den marginella sparkvoten vid skatteintäktsöknil".g 435 

Den marginella sparkvoten vid skatteintäktsminsk- 436 
ning 

Den marginella sparkvoten för perioden 1953-1965 436 

Kommentar 436 

SA!o!MANFATTN:rnG 436 

KOl-lPLETTERANDE SKATTNING AV KAPITALSPARANDEFUNK- 439 
TIONEN 

INNEHÅLL 439 

OJ>'lFOR!o:ULERADE UTTRYCK 439 

liiEl'OD 440 

RESULTAT 441 

KOMMENTAR 441 

SKATTEtJNDERLAOETS TVÅÅRIGA EFTERSLÄFN:lliG 443 

DWEHÅLL 443 

LÅNG SIKT 443 

Resultat 443 

Kommentar 446 

KORT SIKT 446 

Resultat 446 

Kommentar 447 
FÖRÄNDRADE LAGBEST.ÄJ.fi>.!ELSER OM sKATTEUNDERLAGET 447 

Lagändringens innebörd 447 
Kommentar 448 

SAJ.R•1ANFATTNING 448 



BILAGA 

I 

II 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

BILAGA 2 

BILAGA 3 

I 

II 

III 

IV 

v 

BILAGA 4 

2 

3 

4 

5 
5.1 
5.2 
6 

BILAGA 5 

xxviii 

sid 

SAr•J'WTSTÄLL.l'mJG ÖVER DE FÖRESTÄLLNINGAR OCH MOT- 451 
SV ARA..WE KÄLLOR SOl•i sTUDIEN :ITGÅR IFRÅN 

KÄLLOR 451 

FÖRESTÄLLNilWAR (OPRECISERADE HYFOTESER) 452 

w 4~ 

Kortsi~tiga utgifts- och inkomstförä~~ingar 452 

Ut~ifternas och inkons~ernas ~tvec~ling ~ konju~~- 455 
turförloppet 

S~il~aktiga mål ~ellan expanderande och tjllbaka- 455 
c;S.er:C.e kommuner 

Andra långsiktiga skillnader mellan expanderande 456 
och tillbakagående komm~ner 

Olikheoer beträffande årliGa ~tgifts- act i~omst- 458 
förändringar nellan expanderanie och till baX:agåen-
de komnuner 

SkiEnc.der ~ellan landstings- oc?:: p!'i:r.är:<o:r.muner 459 

FÖRTECKNDIG ÖVER .4!-lVMrDA BETECJ<NDIGAR 461 

SA:r·:l'.:ANSTÄLLNING ÖVER UNDERSÖKNllJGE!:{S POSTULAT 469 

KAPITEL 4. NÅGRA KOio'miUNALA MÅL 469 

KAPITEL 6. hlODELL ÖVER BUDGETFÖRLOPPET I EtT 470 
SPARFnJAJ:-.J"SIERAN.L>E KOMMUN 

KAPITEL 7. !WDELL ÖVER BUDGETFÖRLOPPET I EN LÅ- 477 
}!EFTh:ANS l:ERA!~DE KO!I'li•IUN 

KAPITEL 1C. EXPANDEH10TDE OCH TILLBAKAGÅENDE KDr•l- 480 

Del II. 

!C,..iNER 

DEN FULLSTÄl\'1liGA P..IOJ)ELLEN (till komman- 483 
de :;:>ost·J.lat) 

ANVÄNDA STATISI'ISKA METODER 485 

STA"l'IS·riSK SIG!HFIKANSANALYS 485 

CEI-TVÅ TES':' 485 

KORRELATIONSANALYS 486 

t/.EDELTALS'I·ES'I· 486 

REGRESSIONSANALYS 487 

rr.etoden 487 

Undersökningsfel 488 

CEN1'RAIJ'IÅ'i'T OC:-:I SFRIDNINGS.MÅTT 489 

ANVÄl:\::;JA PRISIN~C:lS VID FASTPRIS:OERÄKNINGEN 491 



BILAGA 6 

A 

B 

c 

.JOC.i.x 

sid 

FRÅGEFORMtJLÄR 493 

Enkät om nägra kommunala mål hos ett slumpmäs- 493 
sigt urval av kommuner 

Intervjuundersökn~~ om politiskt känsliga investe- 495 
ringar och otillfredsställda investeringsbehov hos 
åtta stycken osystematiskt utvalda (".handplockade") 
primärkommuner av 125 slum}J!IIässigt utvalda 

skriftlig intervjuundersökning om verkni~~na. 497 
av den partiella byggnadsregleringen under 2 :a 
halvåret 1964 och år 1965 

LlTTERATlJRFÖRTECKNING 499 

KÄLLFÖRTECKNING 501 

FÖRFATTARREGisTER 503 

SAKREOISTER 504 

ENCLISH SOMMARY 516 



BILDFÖRTECKN.D'IG 

Bild 

Bild 2 

Bild 3 

Eild 4 

Bili 5 

Bild 6 

Bili7 

Bild 8 

Bil::l 9 

Bild. 10 

x.:ac 

v Sche~~tisk ~eskri,~ing av un~ersökninger. 

Sche~atisk beskrivning av Qer. ko~nala b~i
geten 

11 

Br~ttonatio:~lpro~uktens fördelning på ~lika 
omriien år 1951 och 1965 (1959 års ~ri~er) 

24 

Relationstal f0r fina~siering av ka~ita1ut0ifter 
inom den :-co:r.mur.ala sektorn (exklusive kyrkliga 
korr.rr.u~e!', aktiebolag och stiftelse:-) un:ler pe
rior.i.en 1952-1965 

27 

Årl~rr p~ocer.tuel: föräniring av atatligt tids
best~T.~ inves~eringar och övTiga investeringar 
fcr ~en kor.Jr.ll.mala. sektorn (eX:.d1~sive kyrkliga 
kommuner) unoer perioien 1953-1965. 1952 års 
pr i se:-

Sa:r.banc~ me:i.J.a.n år::ig förändring av tctalsparandet 

vid föreg~en~e års utdeoi tering ({l. s~ och 
Xt=Xt-1 

föränQring av skatteintäkten vid föregående års 
utQebitering (~ Yt ) under perioder. 1953-

xt=xt-1 

1965. Exklusive kyrkliga kommuner, aktiebolag, 
st~ftelser och affärsverk. 1952 års priser. 
l'lilj kronor 

32 

37 

Årlig förändriiJG av (allmän oci: särskild) skatte- 38 
!'egleringsfond, kapitalfon~er och totalsparanie 
(e~lus:ve affärsverkssparande) vid föregående års 
utQebiterir€ under perioden 1953-1965 hos den kom
munala se~torr. (exklusive kyr~liga kom~uner, aktie
bolag ocb. stiftelser). 1952 års priser. Milj kronor· 

Procentuell årlig förä~dring av budge~r.~ässigt skat- 40 
teunderlag (1952 års ~riser) oc~ utdebitering 
(löpan~e priser) för ien ko~munala sektorn (exklusi-
ve i<y:rkliga }<.omr.Juner) ·~n:ler perioden 1952-1965 

Årlig fcränciring av flödet av li~vida medel, in- 41 
vesteri:'lgarna (exklusive -:.tnierhåll) och kassan för 
:len kommunala se:-<torn (exkl·~sive :<:yrkliga kor.Jm'-lner, 
aktiebolag och stiftelser) ·~n der periocien 19 53-196 5. 
1952 års priser. Jl!ilj kronor. Kassa ~ ke.ssa-, bank
och postgirorr.eci.el samt kortfristigt innehav av obli
gationer 

Procent~ell årlig förän~ring av investeringar 42 
(exklusive : .. mderhill) och totalsparande (ink.lusive 
affärsverkss~ara~de) för den kommunala sektorn 
(exklusive kyrkliga ~oPMUner, aktiebolag och stiftel
ser) under perioden 1953-1965. 1952 års priser 



Bild l i 

BilC:. 12 

Bild 13 

Bild 14 

Bild 15 

Bild 16 

Bild 17 

Bild 18 

Bild. 19 

llilti. 20 

Årlig förä'~dri:'lg av investerir>-ear (exklusive 
underhåll) och ~ettoupplåning för de~ komour~l~ 
sektorn (exkl:..! si ve kyri<liga ~<omr.rul'!er, a.< tiebolag 
och stiftelser) un1er rerioC:.en 1953-1965. 1952 
års priser. Mil~ ::Cronor 

Å:!-lig procentuell förändring a'T ·•fria"' investe
ring-a:!:' och totala il"_vesteringar för den komm·..:nala 
sektorn (exklusive ~yrkliga komm·..lner och ·uostads
bygganC.e ) under perioden 1953-1965. ;952 års 
pri ser 

sid 

43 

Några konjt.:.nktt.:.rindikatorer för :;>eriode:'l. 1952- 47 
1955 
Flerår<lf.ledeltal av procent·..1ell årlig föränc:.r::.~ 48 
t.:.nder högkonj~;.nk-.;urår respektive lågko~jurl.<turår 
under perioden 1952-~965 för bruttonatio:~lpro-
dt.:.kten (BHP) och olika kom:;>onenter av BNP. 1952 
ars priser. Högkonjunkturår (gK)~ 1954-1956, 
1960-196~, 1964-~965. Läg~onjurl.<turår (LK); 
1952-1953, 1958-1959, 1962-1963 ( 1957 mellu:.år) 

Procent·..lell årlig voly:nförändring av offentliga 50 
investerings- och konsumtionsutgifter (exklusive 
costadsbyggande) under perioden 1952-1965 
Voly~~äss~g utvec~ling av bruotonationalprodukter- 51 
(ECTP) samt statliga respektive konmt.:.nala inves~e
rings- och konsumtior.su tzifoer · . .mder perio1en 
1951-1965 (1959 ~ 100). Semilogaritmisk skala 

Totala verkningar för 1en offentliga resyektive 55 
statliza. sektorn under perioden 1955-1965 sa:r.t 
för der. kor.tmt.:.nala sektor~ (inklusive kyr~<liga korr.
m~ner, aktieoolag och stiftelser) under perioC:.en 
1953-~965. Fracent av bruttonationalprod~.<kten 
(enlicrt OECD;s ci.efinition) å.r t-1. Löpande p1·iser 

!l~ttonationa.lprodu~<tens (BNP) f;·J<~iska och h.ypo- 56 
tetiaka tillväxt ur.der perioden 1955-1965 (~e
~räffanne offentlig respektive statlig sektor) 
respektive 1953-1965 (beträffa!'l.de komm~nal sek-
tor). Lö?a!'l.de prise~. Fracent 

~otala verk!'l.incrar för i!'l.vesteringa:!:', konsumtion 59 
res:;>ektive skatter, avgifter minus transfereri;'J.Ga~ 
för de!'l. ko~~unala sekto~n (i~~lusive ~yrkliga kom
muner, aktisoolag och stiftelser) under perioden 
1953-1965. Procent av ~TP. Löpanci.e yriser 

Direkta respektive totala verkningar för d.en kom- 60 
nunala sekto:!:'n (inklusive kyrkliGa kommuner, aktie
bolag och stiftelser) unde~ perioden 1953-1965. 
Froce:'lt av BNP r·es:;>ektive ETP~s förändring. Löpan-
de :priser 



Bild 21 

Bild 22 

Bild 23 

Bild 24 

Bild 25 

Bild 26 

Bil:i 27 

Bild 28 

Bild 29 

Bilö. 30 

i:Je~ sta t lie-a sekto:-ns sparande ( inklc:si ve ak
tieu t:ielninC' och affti.rsver.ker.s vi!':! si:.) och bru t
toir•vesterine-r.,:- (exklusive underhåE) under pe
t'io:ien l~ 52-; 965. 1 9 52 ~s pris e:-. rul~ arC.e::
kronor 

sid 

63 

Der: ger:omsr.i otligco. sparkvo".e:'l {"' relationen :r: el- 64 
lan ~p:.rar;.de och ska;'.;-oeir:!täkter) :-~~der pe~·j_oO.en 
19)2-196) för der: statlis-:;. (ink.L.1sive i!l.veste
ri·~sl:::O.rag, ex...<.lusive e..ktie·-~tdelning och af
färsve:!'~e:'ls v:&. r: st) och den kor:u~unala sektorn 
( exkll .. si -_.-e kyr~l.:_g<~ ;co:r.:mner, !'if fä.rsver·k s;~rnt 
ak·~.ie·oolae JCh t~tiftelser). 1952 års priser 

Årlig <J:1tono~1 s'<:atteintäktsföräl".ci.ring sar.tt år- 65 
lic i'ö:-är!drine av totala s~tteintä}cver och ir:
vesterings- ~J;;.:; konst:.mtionsutcif'ter unuer pe-
::-:'..oder: 19)3-1965 för den statliaa se~torn. 
F::-ocent. 1~j2 års priser 

Fr·o-:::e:'ltuell å.rlig föriir.dr.ing av budgetmässigt 67 
respe~ti ve hy_pctetj skt skatoeunderla.g för den 
kom1n?Ula sektorn (exklusive kyrk:;_iga komr.1c:ner, 
aJdie~olae och st:ftelse::-) under perioden 1952-
1965. ~952 års p:::·iser 

År~ig ~utcna~isk skatteintä~tsförä~Qring (dvs 68 
vi Q förecåer,ri.e års ska~ te sa tsc:r) fe r U.en sta t-
li,:a och den kolmut"..ala sGk"':;or·n (exkbsive kyrk-
li,Ja ico:r.rr.u;1e::-) under pel·ioden 19)3-~96). Pro-
cent. !952 Ars pr~se: 

Den årl~5a differe~se~ mella~ ~o~:r.unalskatteut- 68 
be-::a.:nint;:;.rna från staten till kommu.nerr.a oci kom
:r.ur.alsk<:.ttei!!betalningarna. f"'ål'l h1.1shille?J t:'..ll 
sta<.er: u~d.er perioden 1953-1965 i ;lroce:'l.t av BNP 
till ma:-:<!Ul.c.spris. Löp:.r.C.e priser 

A:J.to:r.atisi<a ver~ni:t!ira:::- för der. lccmnt;.r!a.la sekc.crn 69 
(inkbsive kyr~Lga korr.:r.uner, aktiebolag cch 
stif~else:r) ·;nd.er _ye::-::.ode~ 1953-1965 i r.ro(;ent 
av E)TP. Löpande priser 

Å:-l.!.,c proccntuel: förä.ndrinc av br-.lti:oi!lveste- 70 
r]»ea::-:'la (exklusive unri.er~å:i.l) för· den kor:~r:ru~a.li:l. 
sektorn (ink.Lsi ve i<yri<liga :-<:ommu.ner) ur!der perio-
den 1953-196). ~952 å:::-s p:::-iser 

Totala verkr:ir!gar fördel;;.de på a·..1to:r.atik och åt- 71 
gärde::- fe:::- dc:'l kcmmur.ala sektorn ( .i.nkl~; si ve kyrk-
liga. ko:r.:r.uner, aktiebo.i.a.g C(;h :;tif-:;elser) ;;.nder 
:;Jeriori.en 1953-1965. Procer:t av BNP. Löp::l.nde 
p:::-:! ser 

Årlig r:-oce~tue} l för~drinc av skatteintäk"!:er· 72 
sa:nt ir:.veste:::-inrrs- och kons~;.r.ttionsutgifter (exkb-
si ve bostaC.sbyggar.de) för den komr.t..lnala sektorn 
( eX:.dusi ve :-cyrkUgs. kor.u:rur.er) t;.nder perioden 
1953-196). 1952 års priser 



Bild 31 

BilD. 32 

Bilå. 33 

Bild 34 
Bild 35 

Bild 36 

Bild. 31 

Bild 38 

Bil C. 39 

Bild 4C 

Bild 41 

Bild 42 

Bild 43 

Bild 44 

xxxiii 

Totala verknil".gar ::sr den statliga sektorn under 
perioC.en 1955-1965 samt för den korr.~nala sek
torn unci.er perioden 1953-1965. De statligt tids
best~~da investeringar~ i:~år i den statliga 
sektorr.. Procer.t av ~ff (enligt OECD:s ~efir.i
tion) år t-1. Löpande ?riser 

Schematisk översikt över e~or.omisk-politisk~ 
åtgärder av direkt betydelse för den kc:r.I:l•.me.la 
sektorn unier "le rioden 19 52-1965 
Åriig procent~ell förän~ir~ av kvote~ mell~n 
~ffärsbankernas inlän:ng oc~ ENP oill markr~ds
pris sant den komrr.unala sektorns långfristig~, 
tillf~lliga resyektive totala upplåning (1952 
års prise!', :r.ilj kronor) u~der perioder. 19)3-
1965 

75 

78 

Komm.mens sysselsätt1:ingsnål 92 
~iodellstorheternas i~placering i b·.1dgeten hos 102 
den sparfinansiera.ncie kor.lmtmen ( e:x. ,. exogent ·oe-
stärr.d) 

Flödesdiagram över modellförloppets olika led 107 
~os å.er. sparfinansierande korr.~nen. 

Schematisk beskrivning över ordningsföljden 119 
i modellförloppe~ hos den sparfinansierande kom-
muner! under bu<3€etå.ret ( = å= t) 

Flödesschema över b'.Hle-.etförloppet år t (= budget- 13? 
året) i den sparfinansie~anQe konr.t~nen 

l•1inir.ti- och rr.axi~ig:-änser· för olika varia'oler ~52 

i modellen 

Flöiessche;na över buC.Cet::'örlo;?pet år t (= l:udget- 165 
året) i C.en lår!.e- och sparfin.ansiera!1de ko:r.munen 

Folktr.ängC.en de~ 31/12 1965 hos u~valet av pr:.:r.är- 253 
ko:r.:r.uner (nedianvä.rden) 

Prouentuell :'örändring av taxera-C. in.{omst per ir.- 254 
vå!".are (indikator :;:& den lo:ca:a- kon~urli<.t~.;ren) '~n-
der perio:len i952-~965 nos en av ·lrvalets kor.lmuner 
(nr 5). 1952 års priser 

Procentuell förämi.r:ö.ng av skatteintiik~en vid fcre- 255 
gående års utdebiterinc u~der perioden 1953-1965 
hos två av urvalets prir.~ärkor.~mner (nr 2 och 122). 
19 52 års !)r i ser 

Fö1·ä.ndring av totalsparar.de vid :'öreeående års t;.ö- 256 
debitering ·mder perioder! 1953-1965 hos två av ur
v~lets primärkommuner (nr 10 och 11). 1952 års 
p!' i ser 



Bild 45 

Bil::l. 46 

Bi::l.d 47 

Bild 48 

Bild 49 

Bild 50 

Bild 51 

:Bild 52 

3ild 53 

Bild 54 

Bild 55 

.Bilci. 56 

Bild 57 

xxxiv 

Fö~än~:ng av g~id~nde femårsmedeltal för brut
to::.nvesteringa.r under perioie!l 1954-1963 hos er: 
(!lr 1C3) :;;,v pril.1ärk<.>nm·.;:nerm oct. en {r.r 1.35) av 
la~dstingen ~ urvale~. 1952 ~s pri~er. Semilo-
g<J.r::. t:r.:s::C s:<alet, 

sid 

258 

Anö.el av :<a:p::.ta:i.utgif-;;er (exkbs:.ve ir.vester.inge- 260 
·oi:ir:;.g och r::.:nansförvc;,1. tning) fi:'l.ansiP.,·a.C.e meci. tc
tals:;>a:::'a::J.:ie unc.er perioden 1952-1 965 :.os u:-valet 
av :pri!T.ä:-ko:r.:r.uner. 19 j2 års priser. Neciianviirder. 

Korrelation rr.ella.r~ ut'!eck:inc-sgrad, L~viuitets- 261 
r.1ått II, s~atte- cch c;.vgif~sfi:1ans~e:-ingse-::-aci. 
samt fo?J.df::.::J.a:'l.sieringsgrs.d hos u:::'valet av primär
korr.:r.une:-

Flerårs:neci.el ta:: för likvidi tets:r.ått I (~ or.1sätt- 262 
!lingstillgå.n€;ar dividera t :r.ed kol·tfristiga <lh.lder) 
oc:. II {= kassa-, bank- oc~ postciror.1edel sa~ö 
kortfristict innehav av o·ol:!gationer dividerat 
rr.ed. kortfristiga sk.llder) under perioden 1952-1965 
hos urvalet av prinärkor.'lm:l!ler. Medianvärden 

Korrelation mellan u~veckli:1gsg:-aci, ska·~tekraft 268 
sa"-t relatior:en r.1ellan de::1. ceskattr.ingsbar~ och 
:ien taxeralie inkor.'ls"!;ens tillväxt flos ;;_rvale~ av 
ko:r.:r.uner 

Ko:-relation mellan u.tvacklingsg::-aC.., :~olkmängd ocl: 275 
U:;Jps~attao. net~okostnadsök:'l:.nc; hos t:.rvalwt av korr.
m·.l:'Jer 

Den autono:r.a net-:;okos~nadsfö:rän6.ringen under pe
riode:'l 1953-1965 hos en av u.r'Valets k:or.tm·.lner 
(nr 55). 1952 års prise:-

Fö::::-ä::J.dri:'lgen av tota.l spara:'lde vid. föregåer.de års 
l;.ode-~i te"·i:'lg ur:der perioden 1)5.3-1965 hos en a.v 
urvalets korr.cr.uner (nr 23). ~952 års priser 

Korrelation rr.ellar: fo:i.kr.1ängd, u:;:>:;Js:.:attaC.. net"GO
kostna:lsök:J.ing och interceptet i tota:;.spara:r.C.e
f•mkuione!l. hos urvalet s.v komm·:-mer 

Ska·~terecrlerinesfondens förä.ndri:1[; ~nC.e:- perioden 
1955-1CJ65 hos e::1. av urvalets kor.~m·.me:A (nr 122). 
1)52 :u-s priser 

Föränci.ringen i avsä~t?J.i~ar till eller ~ttag 
från ~atitalfonderna under ~erioden ~953-1965 hos 
en av ~rvalets konr.rv.ner (n:- 2). 19 52 å1·s priser 

U~de-oi te:-i;"JG8n undei' perioden ': 9 5?.-196 5 ho~;; en 
av u~valets konr.'l·.lner {;:-.r 8). Ser.tilogari tmisk 
skala 

Den relativa skatteintäktsföränd.rineen till följd 
av utdebi terincsföränrlr:.ng ur-der perioden 1954-
1965 hos er: ~v urvalets kommuner {nr 70). 1952 
å::·s _pr·iser 

280 

257 

295 

299 

308 

314 



Bild 58 

Bild. 59 

Bild 50 

Bild 61 

Bild 62 

.Bilå. 63 

Bild 64 

Bild 6) 

Bild 66 

:x:xx.v 

Kassa:'la ocr. lien totala upplåningene förändring 
under perioå.en 1953-1965 ~os en ev ~rvalets kom
n~ner (n~ 40). 1952 års priser 

Förär.dri~~en av den långfristiga upplåningeh un
der perioden 1953-1965 hos e~ av u~valets ko~
~une~ (nr 92) . 1952 års priser 

Förändri!lCen av nettoinves"terinee.rna (;.nder pe
=ioden i954- 1965 hos en av urvalets kommuner 
(m· 59). 1952 års :»riser 

A. Förä~dringen av nettoinveste~ingar (i~<lusive 
uppsk:u't~..a investeringar å:r 1957 och 1960) 
eL<lus~ve statligt tidsbestämda 

si å. 

320 

322 

3)1 

B. Fö=ändr:.:'lgen av :'lettoir..vesteringar inkl~;.sive 353 
statligt tinabestämda (1), förändrineen av 
nettoinvesteringar (exklusive uppskju tr.a. in
vesteringar år 1957 och 1963) inklusive stat-
ligt tidsbes'tända (2) samt föränå.ri~en av 
statli~t tidstestända investeringar (3) 

Förändri~en av ~ettoir.vesteringarna under pe
=ioden 1954- 1965 ~os en av urvalets kommuner 
(n= 80) . 1952 irs ~rise= 

A. Förä.ndrineen av nettoinveate~ingar eL'dusive 
statligt tidsbestämia 

355 

.:a. Förändri:neer_ av nettoinvesteringar inkl·~sive 35'7 
statligt ti~scest~mda (1) sa~t förändringen 
av statl::.gt "'":.ds'bestfunda investeringar (2) 

Förändr ingen av kassa~ och flödet av l ikvida me- 361 
del 1mder perioden 195Ll-1965 cos e~ av urvalets 
komr:TUner (nr 64) . 1952 års :pri:;er 

För~dr::.ngen av brut"toinves'teringarna och kassan 362 
untier perioden 1953-1965 hos en av ·.1rrelets kom-
T.Uner (!1r 21) . 1952 års priser 

Ett förenklat exempel över tiet budgetmässiga (~S) 365 
och det hypotetiska (HS) s:..atteund.erlagets utveck-
ling vid en fyraårig periodisk konjunkturcykel (två 
år högkonj~nkt~r - HK, två år lägko~junktur - LK) 

Översiktlig beskrivr..ing över modellförloppet är t 371 
i s~ l åne- och sparfinansierande komnun vid en 
fyraårig per~onisk konju~~turcykel 

Det budge~mässiga. (BS) och det hypotetiska (HS) 381 
skatteunderlegets utveckling under perioden 
1954-1965 i tre av urvalets primärko~muner (nr 21, 
40 och 1o8) . 1952 års priser . Semilocaritmisk 
sl<.a.la 



.Bild 67 

Bild 68 

Bild 69 

x:x:xvi 

sid 

Korrelation mellan å ena sidan procentuell utde- 386 
biteri:ngsföränd..ring mellan år 1952 och 1965 och 
å andra sidan utdebiteringen år 1952 hos urvalet 
av primärkommuner. Löpande priser 

Tänkbara intressenter i en primärkommun 425 

Det hypotetiska (HS) och det budgetmässiga (.BS) 444 
skatteunderlaeets samt folkmängdens förändring 
under perioden 1954- 1965 i tre av urvalets mycket 
starkt expanderande kommuner (nr 113, 114 och 119) . 
1952 års prisel' 



xxxvii 

LÄSANVISN:lliG 

För a.tt göre forskningsra_;:>po"'ten "Ko:r5•unens fir::s.r.aer" r.ter läsbar än el

jest presenteras den i två :lela::-. l å.el I ("Er.. studie över årliga ut

gifts- och inkor.~sofcrändringar ·.m::l.er :pe"'::.oc..en 1953-1965") testas ~uvuci

draeen :: er: modell cver budgeoförloppet i ko:r.:ru~e?J.. För att a-öra fra:r,

~tälln~neen nåeorlunc..a lättsm~lt innehålle~ del I enå.ast en översiktlig 

ilesk::-i v;.'l.ir~ av ci.e?L"l.a :r.odell. !·:!odelien (i tre v-arianter) re :i ovisas i 

stället i å.etalj i ::!.el II ('']'!!o deller över bt.:.dee-:;förlo:;>pet i kor.1r.t1.men"). 

För· läsar-e, soot endast är i:'ltresseraci. av r:1oC..eliens huv.1ddrag och det er.l

piriska testet är det tillräcklicrt att läsa del I. De~ II vänder sig i 

stället till lä~are, som vill ta :lel av cien fullständig~ modeller. (i tre 

variar..ter). 
1

) Dessa bör do:::k i'ör·st ta del av C.en evarsiktliga modellbe

skri\~ingen i del I (kapi~el 5-7). Alte"'nativt ~n de~sa kapitel läsas 

parallel:t r.~ed del II. 

Vid en översi:..:tlig läsr:ing av å.e~ l kan ·olan:i a?L"l.at tie:'l. :r.er i~å.ende 

metoå.diskussionen överhoppa.s. Såd.oi.r.a avsnitt är förselitia med asterisk 

(*). I samca?J.å. där:r.eC.. anoes inom pa~enGes ::le si::l.or, som asterisken om

fattar. Läsninge'-'1. av C..el I unC..erlättas dess·J.tora av ci.en fcrteckning 

över använå.a oeteckninga"', so~ firr.s i bilaga 2 (sid 46 1 -468). Inne

börden i de statistis~ metoder, som a~vänds vid den empiriska under

sökningen, framg~r vi:iare av bilaa-a 4 (sid 48)-489). Vid läsnir-gen av 

del I ka.T"l det även vara vä:·t att ocservera~ att redovisninger. av resul

te:.ter- är skild från tolkningen av o.essa. ITolkr.inger: :örekommer genor.J-
--- Ob.·.~ ... --- ' 

gående under rubriken ''Kor.~mentar''. lläFeillot :narkera,.; r..er författaren 

övergår från faktar-edovisning ~ill lö!.t.lljekt:.v toL<n::.rl€ av det til::.gäng

liga materialet, 

I å.en särskilda tabelldel~ som hör till :iel I, :;>resenteras av utrymmes

skäl entiast ett sammar-drag av de tabeller, som ien eipiriska undersö~

nincen bygcer :?a. ~et fullstän~iga. tabellmaterialet reQovisas i stället 

separat och finns att tillg·å i::.os författaren. nånvisningar till tabel

ler, som ej finns medtagna i den särskilda tabelldelen, ~arkeras i 

texten r.~ed d'.lbbla asterisker ( **). 

1 ) Del II bildar en logisk oc~ ir..tegrerad :iel av forskningsra~porten. 
För denna z:-apport ä~ del II därmed lika ·oetydelsefull som del I. En 
annan sak är att tiel II kan överhoypas vid en översiktlig läsnir.g. 
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Läsare, so~ enQast vill ha en sanmanfattande redogörelse för undersök

~inge~, kan förslagsvis ta del av följande avsnitt (siQh~.visning inom 

~are~tes) i del I: 

Kapitel Avsnitt Bild 

( 1-7) '/ 
/ 

A. Introduktion 1 1-7 1 (v) 

B. N2gra begrepp 2 2 (10-17) 1
/ 2 ( 11) 

c. ~1oå.ellen 

l/36 (107), 40 l • Ege~skaper och 36 2.1-2.3 (398-401)~ ( 165-
in."lehå,ll 17C) 

2. Mal 6 2 ( 109-~ 12) '/ 
' 
/ 

3. Expan:lerand.e 10 4 (200-201) / 
ocr. till baka-
gåe!'l.de komrr.uner 

::J. F.y:po tes:pröV!I.ing 

(216-217) / l. Mål 12 8 

2. Jviodell test 14 1-6 (234-248) V' 40 ( 16)-170) 

E. Modellen och kon-
junkturförloppet 

1 • Modellens '.ttvec~ 31 5 (370, 372) ~; 6) (371' 373) 
ling' i nagra 
schematiska kon-
junkt".1rfär l opp 

2. Den lokala kon- 32 3 (3?6) 
junktt:.ren under 
perioden 1953-
1965 

3. 1\!odellstorheter- 33 6 ( 383) 
nas utveckling i 
å.en lo:.Cala kon-
jurL.-<turen u:r:.der 
perioden 1953-
1965 

F. slutsatser 36 4-9 (404-418) 

CiY·ka 65 sidor 

Gena~ att följa å.enna läaanvisni~ är å.et förhoppningsvis möjligt för 

läsare - utan specialkunskaper på avhanå.lingens område - att få en över

blick över unå.ersökningens syfte, upplä~gning och resultat. Sådana läsa

re kan därigenom även få en uppfattning om hur forskningsresultaten kan 

utnyttjas. 

En koncentrera,d samna.nfattning på engelska ("English summary") finns 

å.essuto~ på sid 516-532. 



KAPITEL 1. TITLEDA.NDE REDOGÖRELSE FÖR STUj)IE;:JS BAKGRV:D, SYFTE OCE AV

GRÄ.i"fS!JD~GAR 

1. :BAKGRUND 

Den fortgående expansionen a.v den komm;.;:nala sei<:tor~ har i:aft ett stort 

inflytande på å.en e~onomiska utvecklinge:r- i samhället . Av den a.nled

ningen borde bland annat de:'l kommunala sektorns rcJ.j_ i konjul'.kturförlo.r>

pet vara e"tt intressEmt studieobjekt. Det kan viö.are vara väsentli.g t 

att stude ra vilka faktorer, :oom bes tämmer den :Co:r.<r.u::lala eXJlansi.o~en k 

från år. Likaså kan ~e"t vara en angelägenhet a.tt ~dersöka om den kom

mu~lekonor~i.si.<a. utvec:.U.ingen sk.er efter r..åe;o"t typiskt konjunkturell t 

mönster, vilket kan vara av i:'lt:::-esse f er den s tatliga. :.Conjtmkturpoli ti~en. 

2. HUVUDPROJlLEf..( OCH SYFI'E 

st~diene huvudsyfte är att bes<cr::.va och förklar;;, kor:u:JUnens utcifts- och 

inkonstförändri ng<lr år. fran år - dvs :;Jå kort si:<t - U::1.de1· per::.oue::J. 1953-

1965. För de~a ti~speriod försöker vi besvara bland ~~nat följande 

frågor: 3ur har utg::.fterna. och in..'<ocrs"terna varierat år från år? I vilken 

utsträckning har de korts~tiga utgifts- och in..~oJ:~stfö~är.dringarna or

sai.<ats av statlig· atyr·:tling (via t ex statsl:idre_csbealut, bygGJ'l4dsregle

ring) aller av andra. - från kol':ll!lunledninc-ens SY::J.:punk':; - O:;Jåverkbara fak

torer? I vilken ,sraC. har förändringarna i stället vari t en :öJ.~d av kom

munens egna åtGär~er? Va d ä~ det scm best~t skatteuLderlagets, kostna

der!'las, ska t te sa t s ens (u tciebi teringens) och affi:!:!'sve:rksJ:rise:c·nas ~l:i~a 

förändring? H·..tr har vidare de likvida medlen (;cassa, e~a~and.e, uppl!

ning r.1 n) förändrats år från iir? Hv.r har komnr.mens inves~eringa.r varie

rat år frL'l är och hur har de finansierats? l vilken utsträckning har 

kommunens investeringsbenäGenhet exempelvis påverkats av tillgånv~n p! 

likvida medel? Ear investerine;ar·na. blivit min::lre ä::1 planerat p~ g-r-.md 

av lånesvårighe~er eller icke - beviljade byggnadstillstånd? I vilken 

mån ha~ den lokala konjur~turen av~kit från den totala koLjun..\turen i 

samhället? Har icomm:.merna verkat s tabilieeranå.e eller destabiliserande 

i kor.~un.~turförlop:pe t? Ett av studier..s delproblem är således att stu

dera de kommunala utgifternas och inkomsterr~s utveckline i konjunkturen. 



3- TIDIOARE UN)ERSÖKNI~UAF 

!i':-~~n on kcor.1ur.er•: kcrt;;:i..c·.i.:;a u·,E;ift ,:- och ir.kcns-3::''öräniringc.r· ;;;;mes 

eJ tiiJ.g<l. ~e ha :lk~l:<l.ll.:3e.~·ll.-:;.; i zin helhe'U va::-ken i SverJ.ee elle::- ·utom

:.ar.c.!:l . 
1

) l!;nciast v:.s ()CL del:J.co.:Jl t:l:r. !:u.::- ll.iJ.:llT.är~<sCJ.T,:rats. Till exempel :::ar 

mul i er. r:;.ci :o :.:J. t-~_,::,. u :.ren~:::.r.gJ.r \lJ.S.<U <;c::-at C.e kcr.JPur.t::.ia. ir:-.:es -:.erir,cOl.r

~' :1.as ko!'lj'J.n.k. ~t:..:·cl.r.pct.l:)3:!'Iing. -, 

Frår:vc:.ror: av teo~·~·:l::.ldn:r .. .,. ;•€. o:r:råtiet ::ar :r.ed.fc:-t, att stuC.:en vax·it ~än

vi:n .. d :'r ä m:; '• ·:~il l at~m. hypc tesi:Jöl<.;::.r.C.e för·u~derilöknin,o;c..r. Fö.cel it;g:;.nri.e 

undc:-:;ö,;n:.·~ .1t{~:i:-- ?å S"- sä·.t lfrå:t "Kcmrn-nc::-nas fi'·1a:t::s:;>oli -:J.k - m!l.l och 

neC.c:i. " (stoc-;q,ol:r. 19ö4) swr.t "Staten, ~o:r:r.ul".erna oc1': :-<on~ urt'<tur-politiken" 

(sji 2)' - 308 i SCU ~~6j: )L "För ~ll.._-:,!lirt5s:·rå.r;2..n <:::h det konnu.r:a:i.<:. sc..r.Jb:...n

C.e t") . lJp;Jsla.i:r !'.f/ • .1:' cics:::;u to T erilållits f:·iJ.n frl:.nst E:...L-c::; , C'örncr:ist, 

·.-~c:~.hl s -:.en &. '.-ii !'!;äll "J<omrr.une:nas cko:1.:;:T:i Gka planer i~" ( Viis t.e::-äs 1962) 

och S 1 O:o:'s3or: "Hcrt:e~~ors ;1.1.stcri:;." (U!)eå 1964) . 

Förf~;;. tb.ren~ i.re 2.rJ.r~·a ver·kl:hl'l'.het (Gås o! r. socio:1.o:r) i no :r ko:r::r.:1~ta.l och s ta. t

lig ;:'örv~.:. tnir.g c;am·, c;a~nt·~l med s-:-atlJ.[; oc:-- kcm1~ur.al C">Cpertis ;:ar även 

vari t vigledande :'ör .~no.et'c:; ökr.ingen. 

De upp:l-:;äl lca ilypotel';ernl-i case~u.s dess:r:;om. Ult::l..lniagsvi:.; .På analogicilo.

!ll.:'IB· f::-01. tecrin :·or privata före·:c..G. S!.uciier. har excr.1pe.:.vis tc:.ci-;, ir:

t.ryc.<. av dc:1. tJ.llämpa:le teoc·ln f:>:- ~rJ.ve.~e. J.nvesterl.:'lt;~~. Konst:-..~ktionen 

1) Den o k "t::: e o "Y c f locö.~.l ,;overrJDe!'.t:;" !'.a:- ieve r..äeor.. dJ.re:kt "r:kr~yt
ni!l{;' t il: cte·. l; t·.tdet·;,de proble11e-:.. U-:;lä.nrls.k:r- empirh;ka ur.dersök
!!'li~a:" ha:- vi.ia=-G i h.;.Vl;.dsak. va:-i t inrik·;ade på att förk lara l&ng
si~tiga ute-::. ft<;:;~-c:.llJW.d.er- (per caj-l.::. ta. ) :nella.:1. ol:.~a "local gover:'l
nen~s·• . .Äye,: c.e.r: k.omlllll1'..alekor.omis:<;;. for,::<n~nger. i Sver~e har :. 
h•.;.,r.:deak h~:-:. ::lenn~ .i.nriklnlnG . An ... :.yser F.,V näring;;gecJ;ra.:-iska 
skillnaQer mellan olika kommuntyper har bl~nd anna~ u~förta av 
G .t..rpi. Fle ·a statll.,:u uLr·cdni1'11.~ar har vido.re djskuterat låncslk
tlca oJ. ... kheter beträffande exempelv ... s skattekraft , kostnader och 
utdebiterinc, rncllru olika kommuner, cxemJ,elv~s ' 'l'l•J.nciper för en ey 
!(Ommuniodel!linc'' (SOU 1961 :9 , :.; 43- )2) , "Kommur.l.d .;katteut.Jiimn1~' 1 

(SOU 1964: 19, s 175-183) . Ketodiken vid kommunal lånetid:.;plane:-ing 
har uessu tom J.> l märk::.;am= <:.; ( -3e t ex P Holm "Kommunalekcmomi" , 
stockhol:n 19cE) . 

2) Fråg-.... l h::ir e.xom,.el\-.u h e.handlc.ts ~ "Grt.mder.oa för den kommunala lå
nepoli tiken" (sou 194, : 10 , a 72- 9;1), "Ökad ukattef:u~ansiering av 
kommunala investerin.:;a.r" (SOU 19)1 : 24 , s 7) , "Mål och medel i sta.
biliserir.,sspoli tl..ken" (sou 1961 : 42, u 232-235 och "Arbetsmarkr.ads
politiko?l" (sou 1965: 9 . ~ 171- 184) . 



av investeringsfu:1:{"':.ione:-~ för kC!L'Ltr:er: r.nr r:i:digen p&vcrk<'."':.s av syt;sit

:Oet, at~ tillgå:'lgen p,: Ekvi<in medel är der. visentlir;a i'a:<torr_ bakc:r. in

vea~eringsbeteendet ("t~e ava:.:..ability LJ.r,O.s tr.ecry11 )l) B::::rtse~"':. c!.i::r

ifrå:a fir:r:s :le"':. :..:1:-e :1å.go:1 direk<. ar.kr_y',:.r:ir:g till "':.idifs.rc ve·~er:ska?lig 

<.eori bildning. 

4. PRECISERING AV S~TE 

st~dier: är :.:'lrih.a<i p& kornnr.J.r:~r:s k:JrtsiktiP:<>. d.g:::.~":.s- oeh .:.:tkc:r.sti'ö:-änO.

rir:gar. llypoc.escr om dessa förir.drir:gar preciseras "':.i.:..l en <.ecretisk no

dell över <iet årliga b.J.dget:.f:irl::Jppet i 3:::>m-nu.ctc·:-t. [vJodcll::::rs övere·:lss:.fin

::r..elee meC. verkligl:.ete':l ?revas sedan på ett s.:..LIDpnässigt ·.J.rvill av konn-.1-

ner. 

I t:.ndersökninger: återge~ der: :-tor:..;::.k"':.i~a t. :.gifts- celL ir:k:::::r.stt:tveekliq;

ect CIV arlig.s~ f::iräctdrir.gar f'..V exenpelv:.s <=;]<_-:J:~"':.e:J.r.derl;;.g, 3;:::::stm:.:1er, "!J.'(.

::J.e::.i t. er:. ng o::::h ir:ve~terbgar. Ippg:.:':.e:-r.a on der,r:a ·..1.tvec:klictg tygger 

i hu.v"U.<i.sak :oa obearbetade :la.ta fr&r. C.en konn:.~.r~la fir:<lr.sstfltis:.:.ke:1 

(bland ar:nat er.:;Y.:ilia }.:o:r.T_l;.ncrs åd:.ga räkenska:c.ssa:r:rar:drc.g) :or perioder: 

1952-1965. Det är alltså :'råe:;. on ci.c fak:.::.ska ·..1.tgifts- :::ch b:-<:on.si..

förä::-tdringarr~a unLler t:erioc.e·.1 ::'753-:965, <:LV v:U .. b vissa återger i<oN-r.J.r:er:s 

oeteende. I syi'te att isolera effek.:.er. av sta-:-,li.r;a åtgä::-ci.e::- ":o:r.:r.er cisss

utom det -olar.era:le investeri::Jgsbe"':.ee:'lc.et { Dnligt. tyt;gr.adstillst!bisar.

söknir.gar eller Stati~ti s:-<:a Cs::r'"ral".:Jy:-,1.:ts investeri r:c;s?rce;·:-tcscr) 1i:. ~ 
jämföras med det faktisY~. 

Det faktiska e:t.:on::>:r.iska i'örloppe:. ka~1 var3. en kom'.:Ji::1a tio~ av S. e:1a 

sidan r~gclh.mden?leter r:.v t...pprepn.:.r.g;;karo.ktär, å anC.ra r,id<lr: engå:'lg<:

företeelaer (~i stori ~H uni~a s"':.ö:-n::.:1go.:-), v::.::ka så <.1. t c. ;,i!.ga in te hö~ 

~ ) "Availa.uili ty"-teo::-::.n presenteras utförlig-:; .i A Lin:r:~eck "A s'3· .. .:ty 
i::1 :nonetary a:1alys:'..s", Stockholm 1~63, sid 233 ff. I Meyer, J R & 
Kul::, E, "Tl:e :'..nvestmer..t decisicn", Cambri:lee, !~!~ss ~ 957, si ::l ~ ~ 6 f f, 
Meyer, J R & Glau.ter, R R, "Ir..vestr.tent :iccis::.ons, eco~lO:r.ic f'ore
cast:i..~ anci :oublic policy", Eos-con 1961,, sid ~9ff sa:r.t G ~lia~~;;o::1, 
"Kredi t:r.ar:-<::naö.en och ir.dus-crins investe:·Ltga!·'', :]·-:>;.sala • 96'(, si :l 
63-97, 124-168: ~ecicvisas er.1pirisk<:.. :.est av :i..nvestc:-:'..:'1esrnoclcller•, 
vilka ~la~d a~t utgått frår.. "ev~il~·oility"-teorin. Enligt den 
l;.rs:;J::-·..:ngl:i..ca ''availabili ty"-teorin är· '3illcrangen pa k::-e:li t :le"!; av
aörande för i~vesteringsbcr.äger.heoel:. 



4 

till ::;ys tc.'l!e-;:. . För att modeller. a~all :<1,;.nna vara anvä:Jd't:a!' son pr ognos

ir.str·ment' nr det :-Jödvänd:.g-:. a t t der: i r.riktar sig på regelbu-r.der.hete:r 

ocb tyP i 3:<a dra ,g i beteende t ( in~lusi ve typ i ska :reaktioner p/i. statlig 

styrnir.g), som även Jc..an förvär.tas vc.ru ofcr:i r.drade i :~r~ntiden . Ka·.lsal

a nalyser. av det :'1is7.ori ska : ör::'..oppet ·.1nder perioC.en 19:53-1965 ~om:r.er av C.en 

anledningen ~t-:. t~ nlk~e ~ v~ssa enst~ka sido~ ell~r förhållande:-~ ~ kom

:nu:nens 8ko:'1omiska .J tveckline. Det ko:r.:r.er där:ned inte att v<J.ra f råga om 

en f'.lllständ"-.-r ka~l3alanalys . Ic~e-typis~t beteende, sen beror på ~pe

ciella eller till fii.E iga omstä.ndieheter c.nJer den st~derade perio:ien , 

konner nid.M:i.iger.. ir:~e a:v:. behomdlaa . 

i.Jn:iersök:<i !'l,'~e:'l iir i :..uvuci.sa;,: inri~taC. på C..e ekoncni:;ka f ek-:;orerna. Ka·.:. 

sal;J.na.lysen ::Co:r.:r.er emeEcrtiC. santidi gt e."';t eälla e t t kom:pl icex·at ~isto

ri s~t f ör::.opp , de.r de e koncr:1iska fak-tore::-na ~an va::-a sammOJ.nviigda meå. en 

mänr,d legala , in:;-::it·.ltiO:'lella, te:·mis:<a eller politbka f örhållar.den. 

ViGGa icke-ekonomiska fcrhålla:-~~er. , son är nö~!i~ ~~t oaservara och mä~a, 

:<o:r.:r.e: r· där:r.eö. ocknS. att upf.m!J.rks<:~.l~r:J"-::;. 

S-:;uci.iens s:r:'tc 2-r vidar e irr':;e frä:r.st att för:<lara t,-e:r:omsni ;;tskor.n:runer.s 

be:.eende ·-t.::.n sn<:.ra::-e ·oetee:'l:lct hos oli:<a typer av komnu.:.ner, Vi tror 

nä.T.lige"!l att det finns •n.ssa genonr:;ående skillnader i "!Jeteende :r.ellan 

ol:.ka ~orn:r.untype:-, i syr.r.erhet r:1e l l an expanderande oc!', tillbai<agåenå.e 

(neC. avBeer.de rå. folrJ:länr,den) komm·.lner. Den jä:r,före l se, s on görs ~:~ella.r: 

de ssa båd."- kcr:u:rur.typer, bygger ~1il. e~ ko?}lli:{l{\ mellar: :!.år_g och kort sikt . 

Vissa 'Ja.rak'.ig~ :;kiU~tn.::l.er i larlt:jsiktigt beteende (beträffe-nde t ex in

vesterinrr~::-nas tillväxt, skattef~nan~ieri~~en ~v investe::-ingurna eller 

likviditeten :.~n:lo:,u· c:'l 11i:ne;::-e: tiC..speriod) r.te l1.:1n ex:pa~derande ocr. till

"baka{~äeno.e ..<o:cr.uner e:,-er ai.:; er~igt modellen till kä.:'llla såso:r. oli:-c.l-Jeter 

i exe!npelvi~ .!nvestQrinr;:,:- c ch flna.!.'l.sieringe:l::e teend.Gt p.!i kort sikt 

( dvs be·-ee·nde:·öränC.ril'lf\'C-r år fr :in år ). De:'D1.a tucielning <:.V modellen gör 

de:. nöjlig> .,-;;-:; analyse ra h·.J.rx.,;idä ett observerat :'örlapp vari-;; en följd 

<:-v be-::ee:n:le, son är s uccifikt f er :-communtypen i f räcra, eller om :iet kan 

förklaras av fa.k-:;orer, son: ei:iller .~e!!erell t :'ör alla. komm·.lner. 

:,i . AVGRÄl':SNINGAR 

:;)en H.:1.gsi:-ct:.ga. utgi fts- och ir.korns ~t.:. tvecklbgcn behanlilas enci.:l,s t när 

den ka..'l !:.a l:etydell:le för att förk:.ara olikheter i det kortsiktiea. beteen-



det r.~ellan expa;r:der;;.:r..d8 o:::h tillbakagående komrr.·.mer.
1

) 

StuO.iet av de kortsiktiga utgifts- och inkonstförä.ndl:·ir.gerna har vi&l.re 

fåto ar~~ssas till ~et tillgär€liga statisoiska ~ateriale~, vilket fört 

r:ted sig vislla beeränsningar. Även om ~ox·ttidssta -tisti:-c - exempel vis :pe:

kvartal -hade vaz-it öns~väz-ö. (i synnerhet vid studiet av reaktionen :på 

statlig styrning), r.ar undersökn:ngen fcr de't förs-ca enC."-10t ha.rt t::.ll

gång till å.rsö.a ta. Fcränå.ri~l(}'ar i ":planerade" invcs-ce:-:'..r..car, so :r. leder 

till att icke-fastställ :la investeri!:lg!splaner u:p:pc;es eller neiskärs, 

fi;~~s viiare i~te registrerade i den korrmu~la f:'..nansstatjstiken. Vi 

korr.mer därmed för iet anira inte it sidare fcrän,lri::'lgc;,:- vi:l :;t·..:.:iieo av 

det ylanerade beteendet. Efter:;om vissa av de st~dcrade faktorer~a inte 

fi~s tillgängliga i det statistiske materialet, komr.~er ~ndersökY-ingen 

för det tredje att på vissa pt.:.nkter var<;. hänvisad till approxir:~ativa 

-:.1ppska ttningar . 

6. UN:lERSÖKNINGSPERIODEN 

Den valc..a tidsperioden ( 1953-1965) bestämdes ·::~lan:i annat ·..~tif::-å~ följande 

två - delvis :-r.otst:-i:iiga. - krav. Vi::l tiisserieanalys är C.et å e~ sida~t 

önskvärt ~ed lå:tlJa tidsperioder för att k..!~~~ fastställa ett typiskt 

beteendemönster. Ferieden fä:- ~ andra sidan i~te vara si lang att s~rt.:.k

turella föränö.ringa:- (t ex i relationerna mella:'l :dat o:::h komnt.:.n) u~der 

:perioden ifrå,1a förändrat för·..ttsättningarna för det st;J.derade ·oeteende

mönstret. 
2

) l•lei hänsyn till dessa bada krav var den valda tidsperioden 

(1953-1965) tämlige?~ given. Der:.na tiö.speriod ir.faller :'1ä:nlige:1 mellan tva 

kommur~eformer, vilka på ett genomgripa~C.e sätt förändrade reRpektive 

kor.Jrner att förändra konn-..tnernas a:'ltal och sanmansättning. 

1) En all:nan sak är, att undersökningen inplici-c ~ar hänsj~ 'till den 
långsiktiga tendensen i den mån, som Arlica utgifts- och in~ornst
färändringar iXLnei'a. t tar en trendlconponent. 

2) strukturförändringar under den studerade pel:·ioU.en resulterar i för
ändril~~r i de reaktioner och de beteenö.en, so~ regrassio~skoeffi
cienter-= 0 e!' uttry~k för. Koefficienterna kommer då att vara olika 
vid periode:1s bör!an och slut, vilket regres~ionsanalysen i:1te kan 
ta här:sy;.1 ~ill. (Jfr Ruist & Svennilson, 1948, sid 58 och llJ). 
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k,· 1952 mn:;~ace .:t!thlet ·<o:r_:r.unor från r..t:.r:;. 3 \X:C -::;ill ca l 000. Större 

de2.ez: av de kommuner, sen existcL·<.de :'cre 1/~ ~5')2 , ·..tp:;iliör:ie dä:!'rr.e:i s~

sor.J självs-u;,;,ndiga er.ha-:.er. I sc.nband med komm·.m::-efo::-:r.en 1952 ut,riC,eaå.es 

och för'oättz-ades vidare den konm·mala fi!:lansstatist:..~<en. Stat:..stiken är 

:ilirigenorn inte direkt jänför"j01r fö1·e och efter #.r 1952. Valet c:.v 1952 

såsom ·oa.s.i::- sy:!'l.eG även vara l~:1:;:>l:.e-t av a::tctra s·<i!.l . Ur.der de förata ef

ter:<::-igsåren d .dde !:lpec:..ella fö::-!l.O:lla.nå.cn :r.eci bla.r.C.. c:.r.nc.t s-ccra ackUI:'IU.

le::-a:'lde oe~JOV ::.:'l.O:T. c.en :,.;o:r.:r.u:'lala se:-dorn. Sal":ltidig-:. gällde en nyckeö 

lär~tg!ez:~e by~J.adsre5lcri~~. E:ter Kore&-boonen 1951 in~rädde däremo~ 

en visa ~orn~liscrine ~v ckcr.cnins f~nktionssätt . 

E~ig~ ::len år ~ 961 bes L~ ta.dc lcom:r.u!lreforme:'l :.Co:r.:r.e:- antalet p:-imärkom

;r,uner a.tt ~i.:.'lska fr~'l :'lä.!'a 1 000 t:..ll 2?J ~ 1974, vilket sker eu.cces

SJ.Vt f::-å.n oc::: med å.el! 1/1 1367 . Ur.ri.er över0år.gsskcdet kan derll'ls. reforn 

f'ira meå sig tillfiil:i.:;a betcer:.ä.e:i.irändrincar ho;:; de komr.r.:ner , som :1p~ 

hör såsc~ sjä~vstä~diea enheter . 1) 

:::nde:-!:lök."li!'l{;'s:;>eriodens Gl·..:.tå.r ä!' 1965. San:tiå.:;_<rt omfattar :<o~:r.un:refor

mens över,T"~-?Sske:ie e:relle::-·t::.:t flera å ( 1967-197 3) . Det synes därmed 

vara. ::-J.ml:i,f\'t a t t a·~ta : a t t eventuell"- t::.llfS.ll.iga. oeteende:örär>.dringar 

fräl":lst inträffa-t (:resrektivc ~onmer at-;; ir..tr·il.::'fe..) et-:;er den studerade 

perioden. 

7 • A1NÄlfD:EARHE1' 

Svaren ;Jå de - inle:lninc-svis - ·.;.:p:ystii.llda .frucror!J.a. ka:!'l. gö:-a det lätta:re 

att förstå , h·.>.:· den komm·~.nals. ekonomin .f'.1naerar yå icort s::.kt. Un~e::-aöi<

:'li~e.'l ä.t· d.ä:"'lle:l inte c;-io<;.r":; av J.:'lt:!'esse för i<oll'!J'U:'le::-:aa uta:!'l. id.ven för den 

s ta t l ::.g a ~<o~ju!lk1:.:r· :lo J. i t i.ke!l. 

1) 3ft e:- e:'l ko:r.m:.lnsa:r.:ra·~slaa:'l:..nc får d.e ko~.:•. Il/le::-, som UJ::p:::ört, kor..:-cu.r
:-e:-a :r.ed Ö'-'TiG'a ~o:r_T.U!lå.elar o:r. ö.e t:.llo:;~?JCl=-e-a re;;•lr<:c::-rta. Fcre 
sammanslagn:;.X~Jen ~an ciessa ~o:nmunc:- å.ä.remct s~ä::.vstär.c:iigt besluöa 
om c xempelvJ.~ ir..vc ste:-::.~1ar och ~~ra utgifter, lr>vesöe rings- och 
utgifösbcn~e~~e tez: kan därmc~ tär-<as eka tili:äl~ig~ främst hos 
små kommur.er, som skall :..nfcr:i.ivo:.a meö. Söörre konnt.:.r,er . Den s :.a
tis-cis:<a unå.e::·sc"'.u1.iJ16en omfa.t"ts.::- blanö. ~r.:r..at e-3'3 t.:.rva.l av 12.) sö 
primä::-:.Co:cr.une:-, v.:..l:ka stuci.c.t·as för :perioC.er. 195.3- 1965. Av dessa. kon
:r.uner ::.nfcrlJ.vei<ies 12 st d.en 1/1 1967 och 3 :;t den 1/1 1969 aed er.. 
annan (a~uixa) stc:-re .coT.:Tun(er) (tabell .34) . 
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Unde:::-sö.<n:'.ngen :r.ö.:liee;c:::- ,';er.er·c:i.iseringc.r or:1 ·::.etee::l:lc fcr ~/häl c::J.k(:. 

korr.:r.•x!l.ty-;Jer so:n G.en ~o:r.:r•.ma:i.a sektor:r: GCJ:t h~lhet. Likaså ~<o:.r. 1.1:;.n iso

lera föriirul:c:'.~~gar i geno.11an: ttl:'.gt ·~etee:r.c.e hca kor.1T'1;;.nerna, so:-n 1:e:::-or 

på att fö:::-del::li!t(\'en ?å oliKa :r.:o:r.'ll:l:'ltyper förär.drat<~ . 

I den r.~ån nodellen bekräftas av :;1I'Ö>r!l.i?J,:1'9!1. mot ver~<l:ti·!!e:.en, ka.n de på

visade c:anbanden des31.::::or.t --~ tgöra ·.m:ierlag fe::- -c:::-og:1.oaer o :n f r:;,r:rwida 

beteende . För a~~ de~ta. skall v~ra möjligt fir perma~e~ta ceteenQcfur

ändringar erocl~crti~ i:r:tc in~räffa i fram~iie~ hos :le ~nskilåa KO:rE.Une:::-

na. Såe..ana beteer.C.efö:::-i-;.ndrintro..r ke:;.n exempelvis ·.l1.lösas av dj·..:.:pe,åendc 

fö:::-än~i14;ar i rela.t:.oner:r..a mc~:.ar. s-:c;.~ cch kornm·.:.n. E:.cenpel hiirpå ä:::

:;.:'l.eti btio:'lella fö:~an6:l":.J1Ear, som leder -:;i:..:.. lil.ncrtcråenC.c inskränkni:P-gar 

i :ie::J. kom!T.u:1.ala s~äl vs tyreisen (t ex överförande r! V i:nves·verincsbcall.:.-:. 

:;J! statliga organ). I hänC.else av cyi.i~a förändringar b.n de .:'rar.ttagna 

1 ' samor1!1.ien helt eller delv:'.s förlora sin relevar.e. 1 

8. illiDERSÖJCfrfGUl S ::!IDRA::: 

Det kornmur!.::W.ekononisk<:. OJ'r~dct är tämlit}'C:'l outfo.t·s~<at. Undc:-sök..."lingen 

:-can ö..irmec. i sin helhet betraktas såsom et t 'Jidxag till forsk!J.L'1[;en :;1;l 

å.etta omril.å.e. Det ~ ö.ä.rvid friir~s-3 följa!l.de :;:m!'lkter som fcrtjä~tar d1. 

fratn."-lållas: 

1 . Konstruktionen av en relnrsi v . d;ynami§k modell över bud.e:etfc-lop

pet i l<o=ner. . Kodellen, sor.J fö:::-ekortrner .l t::-e va:::-::.anter, skiljer 

mellan cx_yanQe:::-an:ie och till1:~<2{;åer.de konn·.:.ner. 

1) Den år 1964 bes!t..ö:tr!de komm·.mreforrr.e:.'l inncbä:::- - l"-i<so:r. 19S2 it.rs ~o:r.
:r.unreforr.-t - ir:te r..ägre. dj·..:.pgående förän:l:r:.ngar l :::-slatio:1.erna. mel
lan stat oc~ korr.mun. Den instit;;:tionella rarr.e~ och fc::--J.tsättni?tt-rar
na .fö::- den e:'lsic:..l:ia X.ornmu:r:ens h;;,ndlc;,nde är i stor~ sett o;d:ve:::-kai 
av darrna refor'JJI. Korr.rr.unrefor:r.e:r, be:!'löver di:irr.~ed in-r:;e fört- respekti
ve föra med. sig perma!l.enta octcencieförär:d.rir.e~r hos de er.skild.a. kor:t
munerna. 

Gener.~ kommunreformen ö~:- den gencr.Jsnittli~a koru1~nstorlekcn c~h 
förändras samr:tansä~tn~~e;t av ko:-cr.uner. Föru~uat-;; <!.t~ sr:1a o::h s~cra 
.ico:r.:r.uner betc1· sig olik<:., kan ko:r.rn~:!lrefor-ncn ~iremo-;; le6 t:.11 :pe:::-
manenta föräna:!'ir_,:;ar i :;.r"_.:jTeg$.. -:;et s, dvs den KOrrrr.J.:'lala se.i<. to!'ns, o e
teende. De~ fr&.ga tiis::.CU te ra<: näm:;.re i ke.p.i te l 37. 
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~ied hjälp av en särskild teknik är det deasuton nöjligt att i model

len inoygga e~t a\~ägningsförfarande mellan investerinearna, kost

naderna och ·~~debiteri~en utan att ~en ~ermed förlorar sin rek.l.r

siva ks.~aktär. Ett sädant avv~=ingsförfara.nde kan alternativt in

nefattas i en simulta~ modell 

2 . De~ empiriska testet av den re~<Ursiva modellens huvuddrag samt den 

efterföljande o~formuler1~n av modellen . I sam~and med modell

testa~ ko~stFJera.s äve~ särskilda prisindices för investeri~aar, 

kostnade~ och s:<a t -teintäk;;er . Modell testet inne f a t tar även särskil

da ;,:ndersökninga.r för at":; isoler<;, effek~en av olika former av stat

~ie ::;tyrnin[;' t.:.:'lder pex·io:ien 1953-1965. s tudien innehåller dessuto:n 

en sepera~ erJcät·Jn::iersökni:'lg om kommunala mål 

,3 . Analysen av modellens uivecklL'2B' i n?.gra schematiska konjunkturför

~· I sanband därned visas att modellen verkar såson en inbyggd 

~<oz:jurJcturs~bilisator vid en fyraårig, periodisk konj\;.nkt~.;.rcykel 

4 . Der_ emPiriska t.:.nderaökninge~ av: 

a) Det lokala konj·.:.nkt·.l.rförlo:p:pet hos urvalet av kommuner '.lnder :pe

rioden 1953-1 965 
b) Förhållandet mellan den lokala och den totala (makro-) konjunk

turen under perioden 195.3-1965 
c) Modellstorheternas faktiska utveckling i det lokala konjunktur

förloppet under peri ode!l 1953-1965 
~) Vissa mo~cllstorheters faktiska utveckling i den totala konjunk

turen under perioden 1953-1965 

5. Analysen av den kor.u:nmala sektonts automatiskt s tabiliserande verk

nir§ar under perioden 1953-1965. Resultatens känslighet för alter

nativa definitioner av verkni:-tgarna (t ex direkta visavi totala verk

ningar, ver~>ingarna i fasta visavi löpande priser) . För perioden 

195~-1965 jämförs vidare den kommunala och den statliga sektorns ut

vec~ling i ~on~u~~turförloppet . 

9. S.AJ.mANFATTNING 

Studiens h'~V-ldsyfte är att beei<riva och förklara utgifts- och inkor.~stför

änå.ringar år från år. Hypoteser om ciessa kortsiktiga förändringar preci-
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seras till en modell - i tre varianter - över det årliga budgetiörloppet 

i ko~~en. ~~vuddragen i denna modell testas därefter mot verkligheten 

på ett slumpmässigt urval av kommuner för perioden 1953- 1965. 

Det kommunalekonomiska området är tämligen outforskat . IJndersök:ni.ngen 

kan därmed underlätta förståelsen för , hur den kommunala ekonomin tunge

rar på kort sikt . studien är därför av intresse för såväl kommunerna 

som den statliga konjunkturpolitiken. De påvisade sambanden bör i viss 

mån kunna användas såsom underlag för prognoser om kommunernas beteende 

i framtiden. 



KAFI'l'EL 2. BEGREPP OCF. FCRES'i' ÄL!EINGAR 

Hil!EaÅLL 

Ka:pi tlet ::.!'lle::l.s :r.e:l e!t :::-edogö::-else för några ko mmu:na:ekcncmiska begrepp. 

Dä::-efte::- följer ett ko:::-tfattat ~amca~~ag av de förestä~:nir~ar on kcn

Jm.me!'la uliga uteifts- och i:'lko:r:s t fö::-2.:tl<iringa:r , scm s-:;;.dien utgil.r ifr&n. 

Det e:r.p:::.ska vetand.e, s0:1. föreställningarna repreaen-cer= , redovisa~ 

Qä--utöver ~ detalj ~ bilata 1 . 

2 . NÅGRA KO~!J:.1JUALEKONO!r.ISKA BEGREPP 

2. 1. B:.tdge-:; 

E-nl igt § 53 i komm· .. mallage::1 ( r espekt:.ve § 53 i laxuistingslaeer:) skall 

kom:r.unen &::-!igen uprrätta en utgift s- oc~ ;r~o~sts"ta~ för de~ nästföljan

ee ~alende~året (bu~etåret) . Förslag till budge1 skal~ före sep~enber 

måi:ads u"t6-ål"-€ (ä.::-et före bud6etåre -c) uppgör::.s av kor:u:r.mens s-cyrelse . 

Bl.:.dgeten skall c.2.re:ter fe.ststi.~~as av kor.1:r.n:nal- elle::- stadsf·.lllmäktie;e 

·J..nder oktober r:1ånad. Vad landsti!:lget ·::Jeträffa.r skall ·oudgeten faststä l

las i början av ok-:;ober . 

Bt:.d.t;eten består- av -':.vå dela!' . :Je:'l lc:pa:'lde ver~<sam~.eter: reC.ov:.s::.s i en 

driftbud;;e-t, Inves-':.e::-i!lBO- (t ex ·::.yi;·e' .. 'l.:d:;- o c~~ anläggr .. ir.{;s-)verksan

heten ingår ~ s tället i en ka~italbuS5et , I det fö!ja~de r edocörB ~ör de 

väeentlio~ ~ostcrna p~ bu~etens uto-ifts- och ir-~c~stoida . Pcs~er av 

för t.å.llande,,:.s lite~ bctyö.else ös.h.-uteras inte . De~ är således fråga Of.'l 

en sche:r.atisk oc~ förc~<laö. beskrivnir~ a v budGeter: . 

2 . 2 . DriftbuS5et 

Driftbude;etens intäk;;e-~ ut~örs er.:i.igt bild 2 ht:.vudsa.kligen av den~

nala i:rLlcon:;ts:.Catte:o . l vissa. :Cot.Jnuner "tillkor.u:,er även r ö::-eh;eintäkte::

fråT- affärs~rivanC.e verk~~et (~ s x hanr .. , elverk) .
1

) I denna ~ndersök-

1) Enligt korr~nailar,er. f~ :Concrur.en ir:te drive v instsyfta nde verksarn
r.et. E-nl:.gt :prax::~.s till H s dc ck viss:;, översko-tt {:;"rä.nst inom e l
ver:<). 
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ning oeteclc1as därviå. vel'ksa.:nbeter ~ sen recclb;;.n:iet lärmar intäktsöver

skott (dvs intä::-te::-~ i;;.r större är_ kcs~naderna och avskrivningarna) s~ 

so~ affärsverk. Intä~tecverskctte~ p~us avskrivningarna ~ildar sedan 

affä::-sverkss~aran~et. 

I bild 2 U:;:>?tas statab~ci:J."a,c; inte r-å drif~b;;.dgetens intäk-'.;ssida. I s"ttE

let redovisas på bu~etcr..a U"tGi:'tssida. nettokoatna:ierna (e.xkL~sive av

skr~vn::~g-a::- ) för C.en löpande verksamhe-':;en, dvs br·.;:ttokost!:'la:ierna r:tinsk2.~ 

me å. statliga ci:J."iftbid:!-ag c ch övriGE- intäk~er, SO!r. ej är ska tteme:iel 

eller rörelseintäk~er i affärsverk . 

~- Schenatisk beskrivning av dc!:'l komrr.una.la bud,geten , 

D:::-iftbu~et 

Net-tokostnader 

Total t sparande 

Dr if-:. sparande 

Skatteregleringsfon~er$ 

förändring 

(ÖVrig ~ssauppbyggnaci 
minus -neddragning :ör 
å.rift~damål) 

Kapitalsparande 

Av skri vninga.r 

Överföringspost t~ll 
kapital"lr.1!Jset 

Intäkter 

Ko~nal inkonstskat~ 

Aff~rsverksintäk"ter 

Ka.pi tal".:>~dget 

Kapitalutgifter 

Investeringa.r 

Inköp av fastigheter o :i 

Avsättningar till ka:pi talfor.derr...a 

ÖVTig kassa~p~byggna.d för inves
teritlgsändam~l 

Ka:9italsparanc.e 

Avskri Vl".ir:gar 

över~öri~~spost från drif~
bu.dge"t 

Kapi "talL"lkomster 

I~vester~~sb::Q:rag från 
staten och a:'l.dra 

Långf::-istig uppl~ng, 
FcrsälJninu~Ieciel 

~ttag frår. kapitalfonder 

Ö\~ig kessaneddr~ning för iL
ves"teringaändamå: 
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Intäkter, som e .J ae1vä:1ds 7.111 komnr.lnen:o lö:»ar..de be:J.ov under budgetåret, 

sparas. Ko:runu::1ens totale. s parande (icke-kons·mtio:'l) defir.ieras alltså 

sora skillnaden :nella:'l intä.kterr.e. och ne~tokostr.!l.derr..a ·.u:der budget&ret, 

Givet å.enna deiir.ition be:1över sparaodet inte nödvändig~Yis nedföra, att 

kc:r.1111:nens lik-.rida tillgångar (:-~:as se. -, bank- o c ?t p o st giromedel s!l.nt kor t 

fristigt inner.av av obligatlor.er) ökar i motsvarande o::r.fatt~ing . Spe.ra::~

det }'can i stället - !:el t eller delvis - arr:änd.a.s till att f ina:r.siera in

vcsterir.gar v~der b~C.get&ret . 

Det ~otala ~randet ~an ~pp~elas i två delar : sparandat för driftär.da-

mål respektiv-e för investering;,- (kapitalbildt.nde) ändc.mal. DrHtsparandet 

avspeglar hu··ndsakligeC~ driftfondernas fcrändrir.g, av vilka sf.attereg

leringsfon~e::l är å.en viktigaste . I den modell , sox preser.tera~ i kapitel 

5-7, f ör utsätts s:-\:attereglerin~sfonder. vara den enda driftfor.den . Denna 

fomi är a'TS~dd att vara en bt-:!':"ert mot svängningar i sY.:a:.te't;.rJderlaeet . 

AYsättnincar till skattereglei'iJ16--sfonden utcör positivt driftc~parande . 

Uttaa fri.. 'l ekattere,:rleringsfoncier. (i syfte a t t min;;ka elle::- "J.ndvika e !'l 

skattehöjni:Jg") representerar i stället r.egativt drifts:para!'l.:ic . 

Kapitalsparandct ä.r sammansatt e.v två del~r: avskrivnin,:ra::- och över

f öri:!lgs posten frå.n drift- till kap i tal b'.l<feeten. Enligt :Co:r.mu.nallagen 

bö.r :Commu.nens anläew-niP.gar avekri•~s i takt rr.ed vä::-demins~nineen . Av

skri 'I.'Ylin,;.>;arna upptas dels på driftb'.ldaetens utgiftssida' dels vå ka pital

budgetens inkomsts:i.ci..a. 'Medel överförs dämed från drift- till kapital

bucigeten, V<l.l'iirenom kommunens bokförda för·mögenhet bevaras. 

Ko~nunens bokför~ förmQ5~r~et kan~ genom att menel , avse~cia för in

vester:J.ngsänå.amål , överförs från drift- till kapi talbuct.~ten via den sär

skilcia bok (över-)föringsposten .
1

) Såväl avskrivningarna sOl!l överförings

posten utgör former för skatte- och avgiftsfinansiering av investeringar. 

2 . 3 . Kapitalbudf,et 

Kapitalspa.randet (avskrivningax· :;:>lus överföringsposten) upptas på kapi

talbudge tens inkomstsida . På denna sida kan dessutom föl~ anåe poster fö

rekomma: långfristig upplåning, investeringsbidrag (från ~taten eller 

1) Enlict lagbestämmelserna om det konmtmala förmögen.'letss~yå.t.iet får 
komm:.tnens bokförda fö:-mögenhet in~e minskas ge:-1oro att förbrukas för 
lö?Qnde behov . Medel får därför inte överföras från kapital- till 
drlftbudeeten . ~:erföringsposten f~::- meö. andra ord inte vara negativ . 



a:1dra) och försälj!:J.i:Jgsmeci.el ("' me :le l :;o:r. influtit vi C. fc!·säljninc av 

fastigheter, torr.tmark etc). Jles:;a :;>os te.::- ä.c ä,V<:edda för kap i tal b::..lda.tl.ci.e 

ä~da~ål och ~eteck!:J.as ka~italinkomste~. 

Fil. kapi talb'.:.dgetens ·;.teift:;sid:;. ~edovisas investeri:lfl'ar oci". övriga s k 

kapital u t:-r.ifte!"· {t ex id:riu av fastighete~, tomtmark). Kap i talh.J.dgeten 

.lterr,-er även förändrin~el"l i. kapitalfonde~na, av vilka den allmänna 

. t . f d . . . k~ . . 1 ) A .. "'"t . ... . 11 d f d 1nves er1nss on en ar v1 o1g:;,s;;. vsa. mnear .1 essa on· er upp-

tas på kapi talbud.se"enc 1.::':;c;i:'tssida, t;. "tag på dess inkomsts ide. 

Kapi tal:'o!!dcrn;;. är avseC.da att "t~änstzöra såson ·ouffert r.1o"t sYär.gr!.ingar 

i kapital!öp<l.rnr.C:e oc~ investerir.g3.r. Vid. ökningar av kapi"!;al\>~aranri.et 

kan nede:i. avsättas till ~api talfonci.err.a. Investeringarna kan aed<l.n fi

nar::;ieras genom l::land a=t utta,J från :-<:apita.:i.i'or..rlerna. 

2.4. Kassafc~änc.r::..~ 

Ge::-tom fondavsätt~ingar och fond~.lt"!;ag ökar resre~t:. ve minskar komm·..lnc~ts 

kassa ("' kassa-, ba:'lk- och ;.ostairome:lel samt ko:-tfris t i et innehav av 

ouliga:':;ioncr). En kassa;.:p_:,byggnad eller -ned::lraeninr,- kan ernelleroid 

ske i andra forner än via for:derl'!.a~ niin:igen fräns-::; gencm de s k resul

tatreglerincsposterna.2) En kassaökning kan exenpelvis vara ett resul

tat av att utgiftsanslac; rese~veras för f"'amtici.a anväYtdning (dvs an

slagsförbrul<"n~~e!l. U:;J:;>ökjut:o) eller av att anda,:~sförsko-tt avbetalas 

(täcks). 3) En kassaminsmir-e för at "ö fir.anGiera exer.1pelvis investeringar 

behöver på. motsvarar:de sätt inoe l'!.ödvändig-::;vis ske i form av uttag fr5.n 

kapi ta.:..fondern~. En ku.ssaneddrac;r.ing kan exe:r._?elvis ske g·enorr. att ~edel 

som reserverats u.nder tidig~re år, "':;as i an~:>pråk eller geno:n att nya an

slagsförskott (, anslar; som förb:";.kas in..VJan ci.e tä.c:-cs) beviljas. 

1) Komm·;.ne~t är e:11ir,-t ~o~rr.u!:J.allagen sk;y·lci.iG att avsätta försäl~nings
:r.eci.el, som inte a!l.väl'!.c.s t:.ll :.nvesteringe.r eller andra kapitalt.:."::
.=rifter, till d.e:'l. allmänl".a ir..vesteringsfonden. 

2) Und.er der!. stuc.eraci.e J:Cricciens (1953-1965) fö:-ra och senare del är 
redcvisnir.ger: av resulta"'.;regleringsposterna inte jämfö~bara. Först 
ur:der perioder.s senare del har en t;.ppdelning av dessa :;>aster skett 
på drift- och kapitalbudget (tidigare skatte- respektive U.ne- och 
fonC.sta.t). 

3) .Anslag, som förbrukas innan ci.e tii-cks, betc::knas anslagsförskott. 
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Ettersom v!i:: l;es;..:ri vn:.r>6· uv "!"mct.::·etcr. ;;a:!' sL<tC pbi. de fir!ensie:i.la iransak

-cicr:ern:;.,, ::-ecov::!.~;as :·c1:ul tatrea·lerir.,s-s}:o~ ~et·na in<,P- ;:;e!XLrat. Postern(;l.s 

kr-ss211lä::.::.jca .kor-'>e~vc!:J,fir ir,:;C::- i s·:;g_:~et enlir;t bild ? i pos1:en "övrig 

kassauJ:pbyr;t;n~ och -!!_<-;,..;t.lr=:..._;r.ir.<;" , vi~ken k;;:.Yl gä:.la driftändamål ( :lrift

·::r:.tdgc:.en) !::ll2.er ir.vc<;-;;erin~s~r.d•!mål (kap:i -td".:r.ldgete?t). Det Cin.."ls emeller

tid skäJ at": antC~. e t t förnko-:;t ,,ch :-esc:-va t ion~r j. hLtvudsak fiire:.w:r.:r.er .oä 

~Jli tal :mlgate!'l.. !Cassau::;>_:;oy~e;naci o c i:: -ne:i:h'a,:ni:J(;· v:. c. siC.an a. v foncier:-1a 
1 \ 

ä~· ::. så fall ak tv clJ fri:r.st :.J§. .<a :p:. tall:u:iaeten. 1 

De c~ika pcDten:;:;. i b•~dr,eten är- de fi)rvärr~adc (elC ante). Un::ler V€lrksa.m

hetså:~et (b·~:lg·:::tit::-et) kan :Hit•efter :le:'l f;;;.kt iska (ex post) Lltvec:<li nge~ 

avvika fri:'!. :lc:'l 1 b.1:lgcte:'l fö::-väntatic . v:.d ji:i:r.fcrel-::en !r.clla:'l buct,g·et 

oc:!: utfall f::-uT.xo'l'rrer d:l ett över- clle;· u!'lc.er3:<:ott . 

Drift1:ucl,:.-;e-;;eno cve::-- eller llnc.ers·,;:ott r·cp:e .:er.ter<;.r pcsitivt respektive 

nega.~iv-;; driftsra:!''"-nde. Ka1:ita.lbuctc;etens över- eller L<nderskott är på 

nc--:;sv~.1·ande sä:;; t likt,)'digt med ke.pita:!.s:ya.rs.nde. Z) 

E:'! :iel a'T kor:11"1~.:.nen;; årli3<1 sparande kan så:!.ede:; vara oplanerat . Denna 

del av sparande;; ä.r :ia en fölJd av att de faktit:>ka .1tf:;ifte::-na ocl: i:l

ko:r.s te rna avvik i t .f:::·;ln :ie föt"'jäntade 

2. 6. Det "!:l~d,a:e tmässiga skatteJ:'l:le:r-la~et o c!". akatt.e:.ntäkten 

Med det bud.:~et:r.ässi;ra skatteunde:·lage t; (BS) avses å.enna u:'lå.ersö:~ning 

ciet :,;katte.und.e.:-lac, :yå Vl.lket ko:uunen skall e:·:.rruia .;l.tt utcie":Ji te:!':.ngs

beslut. För ett visst "buce·etar t:es~b cl.ct bud,_iet:nässiga s :<:atteunå.erlaget 

1) I Qen ~odcll, ~o~ yresente::-ao :. kap:.tel 5-7 , förekom~e~ för e~<el
:r.e-cens s:<.ull inte :'12.er-a fcrstcott OC?l ::-eservat:.or:C.I' {:å å.riftbucigete:n. 
Ka~sauppbye.::na.c. ccl: -nGitu.ce~.c"'l:ir-c fcrutzätts ~ s-~ället hel t ske i for:n 
av c;.ve~t~n .. n.:=:r- res.;Je:<tive utwg frtn a:<.:;.-c-;;ereg:;.eriq;sfonC.er:~ 

2) Enligt ~om:r.unallaGen s·<all e·~t cvers:<otlj :pll drif-cbudge1.en -cs.s i an
språ..< i buci(reten tvt B.r sena:!'e. Ett un<ierskott på d.!':;.ftoudgeten 
skall p& rr.otsvaranö..e sätt täckas två å::- senare. Ett täckt ·..tndersko"!;t 
är lika 1~e:i positiv t :U·ifts::;>a.ranic rne::b.:'1 ett ians::;>rii.kta.get överskott 
ä:· lik"ty:il.ff-:; J:Jeci nE)gat iv-t dr if ts~:=~arande. F.tt överskott på k a pi tal
·:r..t~eton skall avs!ittas tJ.ll i:;~1 allmä:~Ja i~vestcri118"sfo "l.:ie::J. samma 
år -redan ett ·.mderskott skall täckas t,,.;_ a·:- scrta.~'e. 
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av dels en förskootsde' (= komrr.'.ll1r.ledle:r.:r.a:!'na.s beskat·~n:'..~sba:!'a :~c:nst 

två år tidir;are dividerad med ~0:)) dels e~'l. i:l.':TiL<n.::.:ne;odel (= a:-cilb.aJen 

mella:'l. den besks.tt:r:in5sba.ra inkor.~~':;en tv:i.. o::r. fy~·a S;:· tilig-a:!'e - :iivi

cie!'ad me :i 100). Det bu6.5e-:;r:1äs:;ig:o. sk<l~~e·.-:nderlac-et släpar således e f

ter tv!i ttr i fö:!'hillanC.e till id<:cr.~s , ~s.g;;,rnes i!'ltjäna.de i!lko!llster. 

Xorro~r.unens skatte.;ntä~t u:r..C.er bucl6etil.t·c'.; beräknas med c;-::;gångsp·.mk"'; :rån 

det b:xdge~n:äs:;::.ca s~tteur..derla.:;et. Sk:;.t-:;eintäk".;en är :!.ik~ r.~ed :'ör

skottsdelcn !1:1.11 t:'..:pl:'..ceraC. med bucie;etåre;s t;::;dcoi terir•g (skattesats) 

:pLlS avrä.k."li:tl{;'Så.ele·'l. !r.Ul tipJ.icerad med t:.•,dcbi terinr,en ~Vit ar tidigs.re. 

2.1. Det hypotetiska sk:atteunder!aget och kommunalskatteinbetalningar

na "!;ill state~ 

Det ·::r.J.dge-omässiga s~atteunc.erlaget :;c.cr.~mer :o.t"!; jänföras r.1ed e".;t tänk"; 

skatte . .mierlarr utan tiå.sefoerslä.pnil'.g. Det-::;a sk~-':;te·.;ndcrlag, vEke-;; 

i ·.El.:.iersö.kni~e~ 'betecknas sf~som det h,ypc•c-':;iska ( ES), bygger på der.. ·oe

ska t tningsoa!'a :'..nko:r.ste:j, i ~o:rm•wen sar.~r.1a. ~:c (i s-':;ället för -':;va år -;;i

digare), dvs :pi U.e lö,;Ja~L0.e in-comster:r::;, i ~ar.'lhälle"!;. 

Under löpande i::-lkorr.stiir intetalar :'..:tL'<.cr.ts-o-oasarna. prelir.~i!lärsks. -':;t t il:!. 

staten. I de:'l. ?L'elirr.i~!'a s:<atten ir-Går kcru:r . .mal inkomstskatt. l)et 

hypoteti~ka skatteu~d.erlaget mul ti_1;l.icerat r.1ed ·;:r.ld(\'etåret:; utde-::~i te

ring är lika :r.ed. komrr.u:'lals~ttei:r..bei;;;.,:,ningarna fd.n inkomsttagarna t:'..ll 

staten. 1 ) De s~ttemedel, eom i~bets.lats till state~, ~tbetalas däref

ter två år senare t::.ll :<ommur..err.a.. 

Det hypo-!;etiska s~<atteunderiaget :;,v;::peglar p;l s:l sätt ko:r.!l:urols~atteir.

betalnine;arna från iri.-co:nso't2.G5.rna -.;il l sta te~ :r.eian det buc:getmäss:.ga 

skatte'..l.!l:ierlac:;et återe;e:!' kor:u:ru.n:;.:sh·~ te·.;.t-:Jetaln' ~l§'Cl.!'~Ja f rår. st:;. ten ti::.l 

kommu~e:::-!la. Differensen nel:!.an konn:!~lskatte::.nbetaln:ngarns. öill soa

te;:-J. u:'l.ie:::- ett visst år och samme a1·s skatteutbeoalr..il'-{;a:!' till kommlmer

:'la i<a:'l. sa:'l'.tiC.igt betrakt~s såso<:~ c"!;t "tv:lncss:pa-c-a:r:de", som st:;. ten utfcr 

för komm·:lne:!':n.a:; rä~ing. 

1) Här bortses f:::-:1..:'1. att C.en preliminärt :;_tta~ skatten ~<an avvika 
r.ågo-;; :rån å.en sl.ltl:'...:;t faststä"-2.da. sl<.e;,-':;ten. 



2.8. Åtgärder 

Vissa av de variabler, som bestärr.rr.er budgetens ::::torlek, kan kor.tmunen ~

verka. Dessa sto:::-heter är komm:u.nens beslutsvariabler (handlingsparamet

::-ar, !l'.ed.el). Kommune~s beslutsvariab:er är exempelvis skattesatsen {ut

å.ebi teringen), affärsverkspriserna, bidrags:·egler, reala köpplaner (be

trKffande i~veste:::-ingar eller konsumtio~) eller fondavsättningar/-uttacr. 

Enligt detta bet:::-aktelsesätt kommer kommu~ens åtgärder till uttryck såsom 

förä~dringar av beslutsvariablernas värden. 

2.9. Automat::.:< 

A~dra va:-iabler, son inverkar· på bu~etens storlek, kan kommunen inte 

kontrollera. Vid oförändrade (: föregående års) värden :pa beslutsvariab

lerna (handlingsparametrarna) kan budgeten automatisi<:t förii,nå.ras till 

föl~c av för·~ndringar i o-oåverkl:;ara storlekar (jfr P-ansen 1955, s 49-55, 

88-91). Faktorer, som är exogena 

beslut, kan vara: 

opåverkbara - vici korn!Tllmens budget-

1 . Förän~i~ar i icke-ekonomiska variabler (t ex folkmäng~, a~tal åld

ringa::-, antal bidragsberättigade) 

2 . Förändringar i ekonomiska variabler (t ex priser, löner, skatteunder

lag) 

3. Statliea åtgärder, dvs förändringar i statliga beslutsvariabler 

(t ex diskontoförändringar, statsbidragsbeslut), un1er budgetåret 

eller tidigare år 

4. Ko~tnens åtgärder (t ex investeringar) under föregående år. 

Såsom automati~ definieras således: årlig utgifts- och inkomstförändring 

vid oförändrade (= föregående års) värden på. de korr.rr.unala besl1.:.tsva.l·iab

lerna. Det är här fråga om automatik _på kort sikt, dvs för det närr.~aste 

h:J.dgetaret. 1) 

2.1 O. Budr~etförfuldringen 

Utvecklingen hos C.e kor.ununala utgifterna och inkomsterna ä.:c· således be-

~) Automati!;begreppet ii.r knutet till en viss ::fleriodavgräl'!snine. Den 
langsiktiga automatiken (å.vs över en långsiktsperiod), som faller 
utanför undersökningen, innefattar exempelvis inte budgetföränd
ringar u t lösta av faktorer enligt punkt 4. 
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stämd dels av de komr.:·.mala beslut:;va.x·ia'hlerne.s värden, dels av den ekono

miska utvecklingen, föränc..ril'.gar i icke-ekor!omiska storheter eller stat

liga åtgärder. Den totala budgetför~dringcn kan därned ~ppdelas i en 

autonom ( = icke-autorna t i sk) och en au torna tia k del. Den a:.: tonona budget

förändringen, som kornr:tt;.ne!:l har möjli.:rhet att anpassa, utlöses av dess 

åtgärder. Denna b~dgetföränd=ing är således bestämQ av kommunens beslut. 

Den automatiska bt:.ligeifi.>rändrineen är i stället ett x·esul ta t av o:oäverk

oar-a förändl'ir!gar hos s k exogena variabler. 

Den totala budeetförä.ndringen kan följaktligen vara bestämd. av en kom

bination av åtgär:lcr (c;.'J.tonomi) och a:.ttome-tik. Genom sina åtgärder ha:!' 

kommune!1 uärrned möjlichet e-tt :;:&verka den totala l::~jgetförän:lringell, 

exem:pelvis i syfte att '.l!)pväcra ::len automatis:ca utg:'..fts- och inkomstför

ändringen, vilken är bestä~d av bland annat föregående års beslut. 

3. FÖREsTÄLLNINGAR* (H -22) 1) 

3.1. Utg~~spunkt för ~nQersö~ingen 

Undersökningen utgår från vissa allmänna föreställnir.gar ( oprecisera<l.e 

"hypoteser") om kom.'T.unens årliga utgifts- och irL<omstförändringar. Upp

slag till dessa föreGtällningar har erhållit~ från fr~mst E Jonsson 

"Kommunernas finanspolitik- mål och meQel" (Stoclcilolm 1964), E Jonsson 

"Staten, komlllUnerna och konjunkturpolitiken" ~Stockholm 196), i SOU 

1965:54), Blixt, Törn<p~ist, Wahlsten &. Wirsäll "Komm:.mernas ekonomiska 

planering" (Västerås 1962) samt S I Olofsson "Hörnefors histo~ia" (Umeå 

1964). Ett kortfattat samman&ra~ av föreställningarn~ ges i det följan

de.2) En f~llständig förteckning över föreställningarna och motsvarande 

källor finns i bilaga 1. 

3.2. Kommunala mål 

Koxmunen vägleds i sitt handlande av komnunnyttan. Den har därvid bland 

annat målet att växa eller åtninsione maoverka tillbakagång. Kommunen 

har vidare endast intresse att meQverka i den statliga konjunkturpoliti

ken, o~ det är till nytta för den egna ~o~munen. ~e~ har därmed inte 

något intresse av att motverka överfull sysselsättning inom komr.mnen. 

1) Avsnitt försedc:a. med asteris·~ ( *) kan överhoppas vid en översiktlig 
läsning. 

2) Föreställningar:'l.a o:r, skillnader mellan ex.Pa:r..derande och tillbaka
gåen::le ko:n:nuner redovisas först i kapitel 1 o. 
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En sträva~ att fö~ebyggA. ovec-efterfrågan y<l a!'betskrs,ft upplevs nämligen 

vara ofö::-enlig nte::l komrr~unens önsice!T.ll att främja sin egen expansion. Un

cier e~ i::cgko:'l.ju!'!kt~r är kommune~ dä:-rr.ed villig ä,tt frivilligt uppskjuta 

:!.nveste!'inga.r. KoiTLor.unen är däre!T:Ot intresse!'ad av a.tt förebycga. underef

te~frå.Gan på, arbets:<~aft. För att motverka arbetslöshet inom kommunen 

är de~ å.ärviti bereid att frärr.st utföra statskomrr.unala beredskapsarbeten, 

·vill vil~a statsbidrag utgå,r. 

3.3. Kortsiktiga ~trifts- och inkomstfc:-ä~dringar 

Det stu~e:-~de objektet, dvs kommunen, representerar ett koffiplicerat eko

no~iskt-socialt system. I ietta systerr. har ~ommunledningen en mängd re

lationer till olika intressenter (t ex statliga myndigr_eter, parti- och 

intt>esscorg<'-!'l.isatio!:l.er, komm~ni!LvSnarna, andra intressegrupper i i<om~unen). 

:-fa:!'l::llings·.ltr.ymmet ka!J. dä:-för vara begränsat av lecala, :.nsti tutionella, 

teknisk~ och pol i t i ska ·bindningar. 

Legala. eller instit~tionella bindningar k~n vara lagar, författni~1ar 

(inklusive pr;;,xis) eller konven<;ioner (traditioner och sedvänjor inom 

den s~atlig5, förval~ninrren). Tekniska. bindningar ka.n orsakas a.v exe~vel

vi~ oekniska sambanti mellan bostadsbygcande och vissa o~nctcäncliga förin

vesteringa!', Beslut eller å.tgärtier under tiä.igar·e år kan även ge upphov 

till te~iska bi~dningar. Önske~å.l, ~av och påt!'ycknincar från olika 

i~t:-essenter ka~ viUare resultera i politiska binä.ningar. Vad som är 

e~onomiskt möjligt behöver dä:cmei i~ te vara ::poli tisi<.t geno:nförbart. 

Till följd av olik~ bindning~r och andt-a opåverk-oara förhållanden är kom

munens handlinffsutrynne vid den årliga budgetbestänningen relativt be

grän~a.t. En stor del av den årliga nettokostn5,dsförändringen är en au

tor.taiisk följd av föregående års investerincar· samt den löpande pris- och 

lönestegringen. Likaså. sa~ . .>1.a.r ;communen ~ont!'oll över en del av den år

liga investeringsförä!:l.d:-ingen. Vissa projekt ka~ exempelvis vara ofrån

komli~a till följd av föregående års investeringar. Vidare kan tidsför

läggningen ~v vissa investerincar vara bestäMd a.v statliga. ~dicheter, 

antingen ~ire~t eller indire~t via kreä.it~arknaden. På intäktssidan 

kommer nessutox utveckli!'l.gen av ko!T.rr.unens skatteunderlag att ~edföra au

tomatiska förändrinear av skatteintäkten. 
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På kort sikt begränsas kommunens handlingsutrymme således av a~to~atiska 

förändringar på såväl utgifts- som inkomstsidan. Den fa~tiska ~tve~k

lingen av kommunens kostnader, inv~steringar, skatteintäkter, sparande 

etc kommer därmed att vara ett genensamt resultat av automatiska för

ändringar och ko~P.runens ecna åtgärder. 

Förutom den löpande pris- och lönastegringen bestäms deu årlig~ för~nd

ringen av nettokostnaderna främst av föregående års investeringar. llet

tokostnaderna är av den anledningen tämligen trögrörliga på kort sikt. 

En förändring av skatteintäkten slår därmed igenom i huvudsak på total

spa,randet. 

Eftersom investeringsönskemålen regelm~ssigt övers~iger det finansiella 

utrymmet, är kommunen tvungen att pruta och väga bland önskemålen. In

vesteringarnas storlek och föränQring år från år bestäms därvid frLmst 

av tillgången på likvida medel. Kommunen eftersträvar samtidigt en järn~ 

utveckling av investeringsverksamheten över tiden, De årliga variat~oner

na i sparande och upplåning tillåts av den anletiningen inte helt sl~ ige

nom på investeringarna. S'åsom buffert mot spa,rar..dets och u:pplånin.;rens 

svängningar används därvid fonder, kassan i övrigt samt kortfristig upp

låning. 

Vid ökning av skatteunderlag och sparande ökar inte i~vesteringsber~ge~

heten i motsvarande grad, utan en del av sparandeö~ingen avsäots till 

fonder. När sedan skatteun~erlag och sparande minskar, ak~~liseras 

fonduttag. Investeringarna behöver därigenom inte ~inska lika r:tyc:k.et 

som sparandet. 

Under år med kreditlättnad byggs kassan även upp med hjälp av ckai läng

fristig upplåning. Under år med lånesvårigheter tar man clli:::·efter bland 

annat i anspråk kassamedel. I avvaktan på att de långfristig~ låne~ kan 

plsceras, finansieras investeringarna då även med kortfristie upplåninG· 
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Kommunen försöker :på så sätt unågå at-v uppsk;)'t.:."t;a. investeringar :mder år 

~ed kredi ,åöstr~nr.ing . När de langfris t iga lå~en se~ermera kan upptas 

vid kredi"';lä"';-':;nad, å terbetalas de kortfris tiga lånen. 

Investe::-i::-~~s- och foncibetee:-t:l.et .råverka::: även :;.v kor!lr.mnl~·d.n.ingen:; konjr;.n.lc

turfcrväntn:'..~ax- för C.et nli::'rr.aste året. Förväntninga::- om högkonj:mkt·Jr 

utlösa:- o:ptimisrn. I nves-;;er:in,garna -';;illåts d& öka mer än normal t, vilket 

bland C\nro"'; finansieras med hjälp &.v c.x:t::-a fond.uttta.g . Re..tktionen bhr 

den r.~cha;tt?., när läg.i<onj~nt>J.r för väntas . Kommunledningen b"',.ir då för

siktig o~h släppel' fram 'T.::.nC.re investeringar än annars. I stä.llet av

sätts :r:er än eljest till fondP.nta. 

Det före ligger ett motstLYJ.d :r.ot utdebiteringshöjningar hos konr.r.mled

nincren. Utcriftex·na anpassas därför i högre grad till inko(11Gten1a än 

tvärtom. Ö~<ni!lgen av skattcintä.k:terna är dä:.rme~ - 6enomsni ttligt sett -

:. stc:::-re utst:t'äckning ett resultat av skatteunderlagets ä.n utdebite

.rir_zens :Oi:.l v1i.x:t. Komr.r.mledningen eftersträvar samtidig t en .:Jämn u tveck

hng över tiden a.v cventt:.ella ·Jtdeoi teri.ngshö~ningar. Nli.r skatteunder 

laget sj' . .mker, tillgrips av deosa skäl en akfl.ttehöjning såsom en sista 

'.ltväg och görs dä~id så liten eon m5jligt . För att un~vJ.ka eller minska 

en sådan iöjning eörs uttag f:::-ån skat-:;eregle:::-in(l'sfond.en . Unci.er år r.~eö. 

utci.ebitcrir€s~öjning tillåts vidare endast ofrånkomliga invc$terine~r och 

ko.stnarisökni>n..rsar. Investerings- och uteiftsex1:ansionen koncentreras i 

stället till år med ti11Täck2ig ökni~ av skatteun~erlaget . 

3.4. UtF{iftern~~s och inkornstc::-na:.> utveckling i kon.j'Jnlct·Jrförloo::~et 

lnoete.lnineama (eller· riess ökniJ16stakt ) <J. V komr.r .. malskatt från inkomst

ta.g<J.rna till staten ökar unö.er högkonjunkturår och sjunker under lågken

junkt..~dlr . Vi.d en fyraiirig ~onjunk·Uu.rcykel me::!. regelbundna svEncningar 

(två år högkonj' .. mktur , två år lågkonjunktur ) '.l tvecklas ~et bucteetmässiga 

skatte~nderlaget och kommunalskatteutbetalningarna från staten till kom

rn~ne.c·ni!. på mo"';sat-:. siitt . Jnde:r lå,:;konjur-.kt~:.råren gr.mdas nämligen skat

te·.u-lderlagct pil inkoms ttaga:::-nas beska-ttningsbara. i:'lkomst uncier hö-skon-
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junkturen två h t;.dicare. ~et budgetmi:issig:;, sk.J.t~eunC..erlaf;et under hög

konjuli.<turå.ren utgå.:- i. Gtii.llet f::-ån der.. beska:ttninr;sb;,;,ra. inkor.mten ur:der 

l~~onjuniduren två år tidigare • S~ tteunderlapet och diirr.1ed "jO tal spar

~ va::-~erar på så sätt mot konjuli.-<turer. via en ~~;;rraåris: periocii.s:-< 

konjunkturcy~el. Eftersom s:paranC.eöknineen under l<ilgkon~ur.ktlJ::'åre~ ö.el

vis avsätts till fonC..er oc~ spar~nC..eminsknincen ur:der ~ögkor:~un.:.<turaren 

delvis uppvägs av fo!:l.C..uttag, kom;r,er även fcndern3 att utvecklas ~otcyi<

lisi<.t. 

Unö.cr år med konjuniduravma ttning och kredi tlä-ctnad ökar kommunen vi cia!· e 

:oin lå.ngf~·istiga ·~;p,plän:.r.ii, l:land anna.t i syfte at-c by,;;c;a ur:p kassan. 

Una.er ilögkonjuli.-.t\.\:::'år me C. lånesv&=igheter sjunker upplånincen (eller 

dess i.\kn:.ng::Jta:<:t). ViC.. Gr.. fyraårig, periodiok konjur>.kturcyi.el ö',:~· liä:·

r.led det finansiella ut:-ymmet (srarande, urplåning, ka-ssareserv) fcr in

vesteringar under lågi<.onjun.<turåren och s~unker ·~nder ?',ör;kur~~uli.<turå.ren. 

Öknin,sen i sparanciet och övriga li:wicia meliel verkar C..å. invester.;_n.:";ssti

r.tUlei·ande under lågkonjunlcturåren. Inves-ceringarna. (eller C.ess i.:ati:tl{fs

k.kt) s~unker i stiHlet under höGkonjunkturåren till föl~å av C.et rr.ins:Ca

de f:i.nansiel:a utrymmet. Inve~oerinearnas notcykliska. utvecklinc: kan 

förstärk:;,s ifall de - via investeri~~sbidrag - statlir-t styrd3 investe

ringarna dess~ton varierar mot kon~unki~ren. Efterson kassar: (via bl a 

fonderna) ~vänds såsor.~ bu:'fer-;; mot spara.ndets och ;;.pplåninr,ens varia

tioner, kommer investeringarn~ dock inte att förändras not konjur~turen 

i lika hög grad son det finansiella utrsTinet. 

Under hözkonjunkt-e~råren är vidare den löpande ~ll'is-, löne- och därned 

även kostnadsstegringen stör~e än under lågkonjunkt"2~are~. I förening 

med necJeången i det finansiella t ttrymrnet ruedför :ietta, att skat~ehö;jnh1ga.r 

aktualiseras fril.'r.st under högkonjunkturår. Lånesvärighetcr un:le:::- sådana 

år kan ö.iir:r.ed även ';ara en "bi dragarde orsa~ till u t de "bi terinc;shöjnil'lc"'ar-

na. 

Koncentrationen av investeringsexpansionen till lågkonj:.:nk.turaren o:::h 

skattehöjninearna till !lögkonjunkturä.ren medfcr s<Ueies vid en fyra.årig, 

:periodisk konjunkturcykel att kommunens utgifter och inkom~:;ter sy::;öer.la

tiskt utvecklas på ett konj;mktut·stabiliserande sätt. Detta är då en 

följd av såväl automatik (främst skatteunderlaaets tvåårig~ eftersläp

ning och statlig styrnina) son ko~~nens ecna åtgärder (beträffanue 



22 

exempelvis upplåning och investeringar ) . 

Vid en osymmetrisk konjunkturcykel ('mecl olika långa hög- och lågkonj unk

turperi oder) minskas det motcykliska insl aget . Vid en långvar ig hög- el

ler lågkonjunktur kan kommunens utgifts- och inkomstutveckli.ng i stället 

verka i destabili.serande riktning . 

4 . SM!r.tANFA'I'l'NING 

I detta kapitel har inledningsvis några begrepp ( t ex skatteregl eri.ngs

fond, totalsparande, skatteunderlag), som rör den kommunala budgeten , 

definierats . I samband därmed har även skillnaden mel lan åtgärder och 

automatik klarlagts . 

Kapitel 2 har dessutom presenterat ett sammandrag av de fö reställningar , 

som studien utgår ifrån. Föreställningarna gäller såväl kommunens mål 

som dess utgifts- och inkomstförändri.ngar år från år . De föreställ

ningar, som avser utgifternas och inkomster nas utveckli~~ i konjunktur

förloppet, har även redovisats . 
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KAPITEL 3. DEN KOMr•WlTALA SEKTORNS UTVECKLTifG mmER PERIODEN 1953-1965 

1 • DilNEHÅLL 

I d.et följande ges en cversiko <J.V den kor:'ll:r.mala sektor!:ls utveciding U!l

der ~erioden 1953-1965. Såvida inte anna~ säcrs gäller översikten den vo

lymnässiga -~tvecklinge!:l (fasta priser)_ Tonvikten ligger på den~

siktiga utgifts- och inkomstutvec~lingen, dvs förändring~rna år :rår. år. 

Orsa.k:ern~ till dessa förändringar diskuteras, likson den stat1iga styr

ningen. I samband därr.1ed försc~er vi även uppska~ta i vilker. u -':;sor3.ck

nir~~ som den kortsiktiga utgifts- och i~<omstutveoklingen varit- från 

kornrr.unernas synpunkt - opåverkba::- {a~tomatis:C). 

Likaså unde::-söker vi om den konnunala sektorn tenderat att bete sig yå 

något bestämt sätt i ko!:lju~~turfcrloppet. Dess~tom ~ppskattcs i vi~ken 

grad den kor.mumala sektorn ver:cat :Con~u~'<turs-':;abiliserar..de ,.;.nder perio-

den 1953-1965. 

Översikte:'l. av den kommune-la sektorns ·xtveckling har tv<t syften. För ci.et 

första skall den stä.lla, illustrera och r.1otivera det vald.a p:::-obleme-':;. 

Syftet med öve:t:·sikten är för det andra at~ belysa rir.11igheten i ett fåtal 

av de föreställningar { opreciseraU.e ''hn>oteser") or:1 kommt.:.nens årliga ;~t

gifts- och inkor.~stfärändringar, s ont presenterades i kap i te:!. 2, 1) Fcre

ställningarna ifråga komr.1er sedan i ka~itel 5-7 att specificeras till en 

modell över budgetförloppet i konr.~t.:.nen. 

2. DEN KOI•fi•'lill'l'ALA SEKTOR.lifS EXPANSION ~::ELLAN ÅR 1952 OCE 1965 

2.1. utrrifter 

Mellan år 1952 och 1965 har ä.en offel'!.tliga sektorns <;:tgifter för kon

sumtion och investeringar (exklusive bostadsbyggande) i genomsnitt s~igit 

1,4 g&nger snabbare än bruttonationalp::-odukten (5~3% mo~ 3,9 per år). 

Den offentliga sektorns andel ~v BNP har därigenom ö~at från 21 till 25 % 

1) Genomgående gäller att ~en ~ommur!.ala sektorns observerade utvec~linJ 
kan tolkas på annat sätt än vad föres~ällnin,JE.rna ifråga anger. Fc:
att inte onödigtvis tynga framställningen avstå::- vi ä.ook fr~'l. att på 
varje punkt föra fram alternativa tol~ingar. 
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(bild 3) . 1) Det är i huvJ.dsak (till ca 2/3) ko~~nerna, som svarat för 

denna andelsöknine. 2) ~e ~o~~unala investeringarna har ökat d~cbelt så 

s!la·o·ot son: BNP ( 7, 6 '!> :rot 3, 9 per år) och den korunnala kons:.untionen 1 , 5 
gå.."lger snabbare {6,0 '1> mot 3,9 :ver är). Dö konurrJnala ut,:r:;.fternas till

växt har dårvid i:'lte s~dljt sig när.mviirt r.tellan periodens förra oc:O sena

::-e :iel . 

Bild 3. Bruttonationelfroduktens :örd€lning ~i olika o~råQen är 1951 och 

1965 ( 1959 års friser) . 

1 ) 

2) 

1965 

Y inkl. underhåll 

Käl l a: Råma ter i al f rån Natron al räkenskaperna 

Andelsökni~en är större i löpande än i fasta priser (9 mot 5 pro
centenheter) . Den höga löne~~delen i den offentliga konsumtionen 
(ca 70% mot 55 i medeltal i övriga sektorer i ekonomin) har näm
ligen fört med sig en större löpande kostnadsstegring än i den pri
vata sektorn . Under perioden 1952- 1965 har exempelvis ett implicit 
kostnadsindex för den statliga och den kommunala konsumtionen stigit 
i medeltal 1,6 respektive 1, 5 gånger snabbare än konsumentprisindex. 
(**) se not 1 på nästa sida. 

Peacock & Wiseman har vid sina studier över utvecklingen av de of
fentliga utgifterna i Storbrittanien påvisat en koncentrationspro
cess . Det har förelegat en tendens att koncentrera utgifterna pli 
centrala i stället för på lokala organ, varigenom den statliga sek
torn wxit snabbare än den kommunala {Peacock, A & Wiseman, J "The 
growth of public expendi ture i!l The United Kingdom", London 1961) . 
I Sverige har således den motsatta tendensen gjort sig gällande un
der :len zt·.l:ie:r-aö.e perioden . 
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Vid undel:'sÖktl.i!Bs:Periociens bö::-~al"- svarade de borgerliga p~imä.rkor.~r.1unerna 

(städer, kö:pingar o c:~ landskommuner) för 82 %, de kyrkliga primärkonm:..::

ne!'na fcr 5 % och lanci.sti:r..gskommunerna för 13 % av de kommunala t:.tgif"':;eL'

na ( tal:ell 2). Efterhand har lar..d~tingens ekonomiska ·oetydelse ökc.~ me

dan d.e kJn·kl iga prim~:<ommur!erm.~ minska t. 

Unciersö~ningen omfattar inte de kyrkliGa kor.urr.merna. De komm·..rna.la ak"':;ie

bolager.. och stiftelserna, vilka i huv~dsak handhar det kommunala bostads

byggandet, ir.går ir.te heller i undersökningen ( **). ~) De:;sa omfatta.s 

n~oligen inte av den kom~nala fir.anss~atistiken. Såvida inte annat ~ägs 

inr:efattar begreppet "C.en koJOmunala sektorn" i :fortsättnincen däroed vare 

sig de kyr~liga konurf\lnernel. eller de konr.n;.nala aktiebolage!:l och stiftel-

se rna. 

2.2. Skattein"':;äkter 

Under perioden 1953-1965 har e~ligt tabell 4 den beskattningsbara inkoms

-ten till ~OlllJounal in.l<omstska"':;t i rrenomsni t t stirri t l, l (res:pekti ve l, 25 

t:.nder periodens senare del) gånger snabbare än den årliga ök!:lingen i in

komsvtagarnas intjänade inko~st, vilket sy!:les bero :på att: 

1. ~rtsavdragen endast höj-ts med flera års ~ellanrum 

l·. övriga. inkomstavdrag (resekostnader, fc!':oä.kringspre:r.ier etc) ten

derat förändras lå~1sam~are än C.e lc:pande in.l<omsthö~nir~arna (**). 

Vid oför[ndraC. ut~eb~tering ~ar den ~ommur~la sektorns ~katteint~ter 

därmeC. successivt kunnat öka sin andel av nationalinkon~ten, vilket ~n

derlättat dess expansion. Komrounernas (bt:.d{;etmässiGa) skatte· . .mderlag 

har nämligen under den studerade perioden enligt tabell 3 genomsnittligt 

stigit j ,4 gånger snabbare än BNP ellez· med 5,6 % (jå.r:1fört med 4,0 %) 
per år. De ko~unala s~atteintlikterna har samtidigt enligt tabell 5 
ökat med 8,4% årligen (1,5 eåP~er snabbar~ än skatt~underlaget), vilket 

1) Markeringen med dubbla asterisker ( **) hä:'lVisa::- till tabeller, sorn 
av utrymlllesskäl ej finns medtagna i den särskilda tabelldelen. så
dana tabeller redovisas i stället ser~rat och finns att tillgå ~os 
författaren. 
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innebär att den genomsnittliga. utdebiteringen stigit med 2,6 %per år 

(tabell 3) . 

Skatteunderl~et har vidare ökat långsamnare under åren 1959-1965 än un

~er åren 1953-1965. Detta har dock delvis uppvägts av en större ut~ebite

ringsstegring under periodens senare del än under dess förra del (t~bell 3). 

2 . 3. S pa.rande 

Under den studera~e perioden.har enligt tabell 5 i neQeltal nära 3/4 av 

den kommunala. c.ektorns skatteintäkter åtgått för att finansiera netto

kostnaderna (exklusive avskrivningar) :för de;'l. löpande verksamheten. Den 

återstående delen (dryet 1/4) har utgjort total~parande. Denna andel, 

dvs den genomsnittliga spark•~ten (= totals~andet Uividerat med skat

teintäkterna), har terderat sjunka ~ot uncier perioden (i motsats till 

förhålla~det inom de~ statliga eektor~- tacell 20) . 

Den relativa nedgången i det kom:r.u.:'l.ala !'!:parande , som härrör från ska-tte

intäkterna, har dock del vie ·.lppvägts av ett ökat affä.rsverksspan:.r.de 

( = intäktsåverakott plus avskri 'rni11ga.r }. Det äx främst el verk s&.l!lt va t

ten- ocr. avlo~psve~k, som svarat fcr ~etta sparande (tabeil 6a) . Av ef-

f'ärsverkss:paranC.et under perioden 1952-1965 har vid..a.re i genomsnitt 95 % 
fallit på städerna och ca 50% pä Qe tre storstäQerr~ (Stockholm , Göte-

bo:::-g ocl: Malmö). För hela peri ode:'l har 1/4 a. v C.en kommunala sektorns to

tals:parande härrört friL'l affärsverke~. 

2. 4 . FiruL~siering och likviditet. 

Under perioden 1952-1965 har 55 %av den kommu~Ala sektorns kapitalutgifter 

(huvudsakligen lika med i~vesteringar) finansierats "-eQ sKa.tter oct av

gifter (spa.rande) , 26 %med "..l.pplå~i!lg, 11 % rr.ed statsbidrag samt 8 % :nei 

försäljningsmedel och andra kapitalinkomster (bLld 4) . 
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Relationstal för finansieril'l€ av kapi tab.tgifter inom den kor.t

munala sektorn (exklusive kyrkliga ko~~ner, aktiebolag och 

stiftelser) under yerioQe~ 1952-1965. 

1952-1958 1959-1965 

Källa: tabell 7. 

1952-1965 

försäljningsmedel och 
övriga kapitalinkomster 

Sta11iga i nvesteti ng s b id r ag 

Netto up pl!ni ng 

Skatter och avgifter 

Flödet av likvida medel (frEmst sparande, ~pplåning, investeri:~sbidrag, 

övriga kapitalinkomster)- &isponibelt till investeringar- har samtidigt 

överstigit ka~i talutg·ifterna. Den kommunala sektorns likvida tillgångar 

(kass~, bank- och postgirorr.e&el sant kortfristigt innehav av ooligatio

ner = kassan i vidsträckt be~ärkelse) har därmed mer än förd~bbla~s mel

lan år 1952 och 1965 (tabell 13). ven kraftiga kassauppbyggnad, som 

ägde rum till och J~ed år 1960, har doc~ sedernera föl~ts av en viss ned

gång. Uot slutet av perioden har likviditeten (mätt såsom exempelvis 

relationen mellan kassan i vidsträckt bemärkelse act de totala utrrifte:::·

na) därigenom efterhand sju~\it något (se även tabell 14). 

Kassaminskningen under periodens senare del har uppvägt den nedgår€ i 

sparandefinansieringen, son santidigt inträffat. Finansieri~€e~ meQ 
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interna medel (sparande plus kassa.ned:l.ragning) har ö.ärmed inte föränd

rats mellan period.ens förra och senare del (tabell 7a). Den :r.ir.sh.ö.e 

3 parandefinansierincen avspeglas även i budeetsaldots (= intäkter ocil 

i~vester:ngsl::idrag minus fr§.mst kostn<l.der och .i.nvestcriJ'l€ar) utveckling. 

Detta saldo, so~ i regel varit negativt under perioö.en 1952-1965, har 

nämliee~ te~derat växa - numeriskt sett - mellan pe~iodens fö~ra och se

nare del (tabell 21). 

Över tide:-~ har äver:. lånefir:ansieringer: ter:derat :r.ins:.Ca något i be~y6.else 

medan finansierinp;e~ med investeringsbidrag och försälj r:ingsJncdel ::&t t 

ökad vikt (tabell 7). Samti~igt har den komm~nala sektorns andel (10 %) 
av ·.1pplåni:1gen ::,Jå den I'egul,jiU·a kredi tn<1rknaden dock inte förändrats r.~el

lan periodens för:;· a och sena:c-e del (tabell 12). 

Hos elverken har sparan~et under perioden 1952-1965 överstieit investe

ringarna. med 50 % med.o1.n ö.et hos ve;. t ten- och avlo:;>:_osverken enciast 11ppgått 

till ca 1/6 av investeri~~r~. Under perioden ifråca har ~:;>arandefinan

sierir:.gen dock genoffig~e~~e te~~erat öka inom affärsver~~~e~torn (tabell 6b). 

3. DEN K0~3·MlALA SEKTORNs KORTsiKTIGA U'I'VECICLDW Ul~DER FERIODEN 1953-

1965 

3.1. Inledning 

Den kornmu~J.ala sei<tor·n har således ex:-,1anderat :uaftigt nellan ar 1952 och 

1965. ~1ot bakgn!ld av detta förhållande stuå.eras i :'ortsättning€n :~t

gifts- och inkomstutvecklingen på kort sikt, dvs å.r från år, under perio

den 1953-1965. Inledni~svis undersöks i vilken ~tsträckning denna ~t

veckling v~rit opåverkbar- automatisk- från kommunernas s3-npunkt. Den 

totalsparandeförä~å.ring, 5om - i huv-.1dsai< automatiskt - ·.1ppkornmer viri. 

oföränd::-ad (= föregående års) tJ.tdebi tering, di1;kuteras därefter. De ut

gifts- och inkomstförändrii"-Car, som vari t resultat av kommunala bes l u t 

för det aktuella året, behandlas avsl'.ltningsvis. 

3.2. Automatik på utgifts- och inkomstsidan 

3. 2. 1. Jliletod. 

Den ~ teifts- och i:n.l(omstförändring från ett år till ett annat, som u:pp-

konmer vid oförändraQe beslutsvariabler (handlingspararnetrar) definieras 
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såsom ~tonat i sk ( o::;;åverkoa:r) . 1) v:.c. l:erä..l<r..in!_;en a.v den a·.1tom -;iska 

fö~i:indringen under e t t visst 5.r , f örutsätts konu:r . .mernes reala köpp:!a.ner, 

utdebitering, affä-rsverkapriser etc således vc.re lik~:~. med föregående års . 

Enligt derm defi:'li tion före:-<:ommer vidare au-tone:tik såväl på '.:~gif-ts-

n1 
. . 2) 

t~O!l'. i (OmstsJ.uan. 

U:p:ps~ttningen a v a.u taxa ti~en på i nvesteringa- ( si;e;;:;ligt ti!lsbes,, i:i.Clda 

investeri~~:~.r) och ~ostnadssid~ (t ex ~il~ :ölJd av föregående års 

invester~,;.r) l:yg._:rer bland a~at · :på erfs.renhetcx· i några handplockade 

1) Ko:r.mune::-:tla. tyc::.C~ till fel ~ä. av ·;;ak:nisks. , l~g~:.la elle:::- insti ";·~iionel
la. ·oin::l.ningar i regel ~n te ha någor: möjlighet a t t påverka den t:. t 
g ift,s- och i:nko:r.:;tfö::-b'::tcl:iY16·, sor.1 ir,triider vid oförändrade beslt:.ts
variablc::-. Bortser vi f::-ån C.esaa bir.dr..ingar har kof:'lf:'IU.ncrne rörel
seft'ihet i den meningen, a tt tle kan låta ett färdi0 s täL:. t investe
r inesobjckt (t ex skoll:y,J,r!La.d) ~tå outnytt~at eller inte bry sir, 
om s -:;a tliaa ~::ligheters l:es lu t röl·ande exempel vis tidsförlä.gg
ningen a v vissa invetlteri~ar . Tiriigare fattade beslut a t t a:avär_da 
inveateringsoojek~ rea~~ktive att 1:yg6a men statsbiciraG rivs uärmeu 
~.;_pp . I så fall t:.ppkommer vare sig ::-1åg'.ca a.utomatisi<a kost"nari.sölming
ar till följd av före~åcnde års i~veste~i~1a~ eller automati~ in
vesterings~kr.in&ar . l pra.k-;;iken synes ko:r.mu.nerna e:r.elle.r·tid i:1te ha 
något såd~,i har_dlings~trJ~e . De ä r ~~~d:'l.a av ~la~u a:~'l.at l agbe
stämmelser och statlicra. direktiv. Komm~ner:'lA är U.essutom i sin verk
samhet ll'tss,tta föl' ~uridisk och ekonomisk kontroll (av statliga u:yp
siktamyndigheter, revisorer~~). De tycks därmed i allmänhet inte 
ha nå.gor_ mö,:lighet s,t't ändr~ besl~t (dvs värde~~a på beslutsvariabler
na ifrå(;a.), s.om fattats under föregående år , så at t den automatiska 
för~nd=insen i nte uppkomner . Den ~t:."tomatieka föränciriDgen ka~ där
emot - seciaJ"_ C.en väl inträffat -utlös<;. ocslut i syfte a t t ~pp'.räga 
(inte f ör h i ndra) automatiken . Aut omatiska inves~eringsökninffar på 
vissa områe.en :-<an exempel vis :,Compenseras av nedskärningar på andJ:·a 
investerin5-so:r~lne~. 

E.ftersom automatike:1 sål'.mda är k..•mtcn t:.ll v:.ssa. g::.vna te:c'liska, 
lecala eller institutionel~a förhållanden (oindninear) , består den 
endast så l änge a·om dessa fö.r·hålla:r;de:P- ä.r oförä.r..drade . 

2) I den finansvetenskapliga litterat~re~ diskuter~s i regel endast 
a~.;_to~atik bcträ:'far.de ska-:;-ter och transfe r eringar . Investeringo
och kor,sumtionsförändringen definieras i allmänhet s åsor.1 a~,;_tonom 

(ic~e-automatis:,C) . Ett bes lut ati; inte förändra en besll~osvaria
be l bet~a.~tas följa~tligen som automatisk beträffande skatter och 
tra;1sfe::-eri:ngar !T.eda:a C.et betecknas som åtgärd bet:r·i:iffande i nves
teri~gar och kontlumtion. Automat:!.ken unders~tta.s däri(reno:r. . Bil
den blir vidc..re osymmetrisk . Skattei::'ltä."<;tsföränö.rir.gar förorsa.il:a
de av den löp<UJde pris- och löne·~tveckh.ngen 'beteclc'lä.s såsom a.:..l
toma.oik . Kostna.dsföz·ändringa.r till följd av pri.;- och löneför
änaoingar betraktas dä.:rcmot s&.soro å tgärder . Bent Hansen har dock 
i sL'l a:'lalys av finanapol i til<:ens ver:<nir.ga.r o~i t hi:ins:'JI' oill 
p::-isau·tomatik på :.ltgiftssid.a:'l ("' å.en å.el av investerings- o c!'! kon
sum-tionsföräniringen, som beror på pris- och 1öneförä:adri:'lgar). 
Volymförändringar av investeringar och ko::tst~mtion definieras där
emot såsom åogäxder i Hansens anelys. 
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xo:r.rr.u~er, Sa;ntal :r. ed expe:-ter på sta"':lig~ (t ex s ta tsbidragsbeviljande 

my-ndigheter) o d: kommunal t ~åll (t ex på Svenska Kom!T.~.mför"b":m:let) har 

även va:':. t vägledanC.a (se :<äll~ä.nvisr..ing till tabell 8 och 55). Källor

na framg·år i övrigt av res·_::~ektive tabell. De netodcr och ·ueräkningssätt, 

son: a!'l.vänts vii u:;>:;>s~ttni~Cl!'l. av den :-<.o:r.:r.unala sektorns autonatiskt :;ta

bilisc::-ande ve::-kni:'lgar · . .mier :;>e:-ioci.en 195.3-1965, redovisas diin.töver i 

detalj i st· . .:d.ien "Budgetautomatik" (Stockholm 1971). Denna stt.:.die inne

h~ller även en r~er i!'l.gående :iiskussion av automatikbegreppet. 

Under den stt.:.der<;.de perioden sy:'l.es ko~r.mu:'l.erna i regel ir.öe ha.f-;; någon 

kontroll över följande inves"':eringarld t::..dsfö.rlä.ggni:ng: civilförsvarsin

vesteringar, statsbidragsberätt i_@.de gator oc.h vägar , obl i gatoriska 

skolor samt statskomm~ala ocredskapsarbeten (tabell 8). TlQsförlägg

nincen tycks i stället bestänts av statliga :r.y-nQi,ghco€!r (lee;ala eller 

insti t·.ttionella bin::L"lingar). Vad civilförsvarsinvesterincarna beträffar 

har initiativet därvid- enligt uppgift- regel:r.ässigt utgått från staten. 

De övriga investeringarna har ::..nitierats av den statliga mynC.igheten eller 

vederbörande konnt.:.n. 

Genensant för de s k soatli!!t tiis:Jestämda ::..:'lvester"'n.=;:a::::-na har vicia:-e 

vari t dc ::'örhållandevis höga sta ta·oidracren och ie~1 - frä!tlst för s:<olor 

och gatorjvi:ig01.r - relativt .J.år.ga väntetiden ( :-2 å::-) p~ l::idrae;. 
1) hves-

1) Angelägcni".ete~ i investerin[;sbehovet - inte köt::..d.en - ~ar V<;;r'i t av
gö:ranC.e fcr de ~tatliGa myndleheternas årliga fördel!'l.i~~ av ~tatsbi
d!:-agsanslaget ifråga. Ange:ägeilheten har därvid bedc:r.ts av sF.:.väl :-e
gionala sorn cent:::-ala myn~i.;;.ghetcl·. Den s"~atsbid.::::-ags·oeviljande :r.y-ndi,:r
hete't har dä::::-eftcr ldam:rått med arbetsmarknad.:.;r.~yndighetcrre. ln:.'l.an 
stats:Oidra.g "oeviljats r.ar der. förf:lä...lcrat. sig 01:1 att ar"oe"'.;skraft f:m
nits att tillgå för investeringc~. Förse~ingar till följd av brist 
på aroe"tskrs.f·~ har därO'.ed enligt uprgift inte vari t aktt.:.ella. 

Kombinationen av väntetid. och angelä.,:renhetsprövning av statliga. nyn
dic-heter "':ycks - i fö:-ening :r.ed Flaneringsreriodens lä.n8'd - ha för
svåru.t den enskilda konmct."lens möjligheter att föru"!;se om och när 
statsbidrag bevilj~s. När kommunen ifriga Qärefter fått besk~om 
att statsbiG.rag beviljats, tycks den i regel i!'l.te haft något val. 
Kommunen ha:::- å e!'l.CI. sidan inte ku)'ll'la t påbörja. investeringen förrän sa
dant besked erhållits. Komrr.unen har å andra siden inte he~:er kur;;nat 
utföra investeringen ifråga :.~.nie:- en se~re tiQsreriod. ful cien~ som be
stämts av C.e stat:.iga m;yndigheterna. I hfindelse av a.tt cie sts.t~iga 
myndicileternas anv.i.sningar inte :följts, har kom:r.unen riskera t e;å mis
te cm statsbi.!iraget. Förseninga::- till föl~C. av för<iröjQa. stads- el
ler bygG!!adsp].s..r,er· har dock unda!'l.tagsvis c;oQtagits. Kommunen tycks 
således i regel vare sig haft ~ågon rr.~jlighet s.tt tidigare- eller 
se!l3relägga den statligt tiO.sbestända investeringen ifråga. 
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teringsbiUragen har utgått för en viss ~ini~istar.dard. Inget har emel

lertid. hind:!'a t ~o:r:.TJUnerna att E<1 v:3över denna. Fö::::- a t t få lånetillstår:!d 

har de dock inte ku~~t cvers~ida en viss MaximistandarQ. Äve~ om ~en 

ensk.ilå.a kommunen inte lcmnat piver:ca. inve.steringens tillsförläggning, 

har de!:l således haft mö~lighet att i viss utst1·ii,ckning påverka dess 

standard och därm8d ~ess onfattning. 

Av ~e kommunala in-vesieringarna har i ~e~eltal 17 %varit statligt tids

bestämda under den studerade perioden. Efte~so~ Qe statliJt ti~sbestäm

da investeringarna enligt bil~ 5 varierat ner än övriga, dvs icke-a~to

matiska, investeringar c~tan att något systematiskt samband förelegat 

dem emellan), ~ar ~e genomsnittligt sett svarat fcr en något större an

del (26 %) av ci.en årliga investcringsförä.ndringe:'l. Inkluå.o~as ::l.et ko:r.

munala bostadsby~gandet, va::::-s t~ci.sförläG~ir.g även SJ~es va~it bestämd 

av statliga m;yndigheter, stiger dessa a~1C.ela::- till 44 respektive 52 % 
(bild 5B samt tabell 9 oc~ 11). Dc statli~t t~å.sbest~T.da investeringar

na har vidare efterhand- relativt sett- tenderat öka något (tabell 11). 

Av den årliga förändringen i ;nvesteri~arna synes i nedeltal 52 % -varit 

a:.ltonatisk till följd av ~els de statligt tidsbcstär.tda investeringarna 

dels den löpande pris- oct lcnesteg~i~~er.. Inkl~deras det kommunala 

bostadsbyGgandet stiger de~ a~del till 66% (tabell 9). 

Nästan ~ela ökningen av den kommunala konsumtionen har vidare enligt vår 

uppskattning varit c..utomatisk till fcljd av: 

1 • Kostnadsökningar till följd av föregåen~e års investerir..gar, vilka 

beräknats i ett minimi- och ett maximialte::::-nativ; ~nom områ~ena 

hälso- och sju:CVår~, gator och vägar, undervisning samt övrigt (fas

tigheter, vatte~- och avlopp, elverk etc) ~~ cruttokostnadsökningen 

uppskattats såsom en procentandel av föregåenC.e års investeringsbe

lopp (procentandelarna överensstämner med Qe som e~igt tacell 55 
gäller för nettokostnadsö~ingen med undantag för undervisning -

25 % - och övrigt - 5 %) 

2. Den löpan::l.e pris- och lönestegrirJgen (tabell 90 samt **). 

Vad gäller ci.e ko~nala transfereri~arna har enligt tabell 9 i eeno~

snitt 80% av den årliga förändringen (löpande priser) varit automatisk. 
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Bild 5- Årlig procentue ll förändri!lg av statligt tidsbest~da investe

ringar och övriga i!:weeteringar för den komr.mnala sektor·n (exklu

sive ~JrkJiga ko~~ner) UT-der perioden 1953-1965. 1952 års 

?riser . 

A. Exkl. kommunalt 
40 bostadsbyggande 

Forändring av statligt 
tidsbestämda investe-

20 ringar 

Förändring invester in 
arna exkl. statligt Uds
bestämda 

-20~-+------r-----~----~------~----~----~ 
-53 -55 -57 -5 -61 -63 -65 

20 

10 

4 HK • HK )o -.~-!..!H~K.__ •• HK = Högkonjunktur 
LK LK LK LK= Lågkonjunktur 

B. lnkl. kommunalt bostadsbyggande 
Kommunalt bostad~ 
byggande 
Komn1unalt bostad! 
byggande och övrig 
statt tidsbestämda 
in vester i ng ar 

-10 ~-------+-------+--------4-......:....---+------+-----..._-
-53 

LK 

-ss 
HK 

Källa: tabetl 

-57 -59 

LK 

8 Och 11. 

-61 
HK 

-63 

LK 

-65 
HK • HK= Högkonjunktu1 

LK = Lågkonjunktw 

Det har då frä.r.lst vari t fråga om automatiska förändri:'lgar av pensions

och socialhjälpskoatnade::-na ( v:i.d oförändrade bidragsbestämmelser) till 

f öljd av : 

1 . Förär.dringar i antalet skattekronor per invånare, dvs skattekraften 

(kor.v:tv.nernas bidrag till folkpensionskostnaderna har vari·t skatte

>..:nderlagsgraderat under· den studerade perioden) 

2 . Förändringar i antalet åldringar och hjäl:ptaga:c·e . 
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Bland trar.sfereringa!•na ing&r :iess'.l torn au to~.a tis~<a föränC.rilJ€a~ av rii..nte

kostna.C.erna u tiosta av :liskontoföx·ändrintar ( **). 

Av den årlirra förändringen av kostnad.erna (konsuJOtion plus trar_sferering

ar) har i !:'lede l tal enda-st 1/6 gäll t transfererir..ga.r. Au. tonatiken på 

kostnadssida:'l. synes där:-r.eä. frä.rr.st ( = till 85 %) va-ri t en :'öl j d av före

gåe!1.de års investeringar sa~P.t den löpantie pris- och lcnestegTir>-eer.. ( **) . 

Vad de totala utrrifterna (investeringar, kor.sumoion plus tra-nsfereringar) 

beträffar har enlict tabell 9 drygt 4/5 av den åx·liga förändringen i 

löpa.r..de priser varit ;;..utor.~atisk. Andele!l är lägre ( .. 2/3) för utgifter

nas volymförändring (fasta priser). Utgiftsök!1.inga= till följa av 1en 

löpande prio- och lönestegringen bortfaller då. nämligen. 

Den viktigaste orsaken till automatik på kommunernas inko~stsiå.a är fö~

ändringar i det bv.dgetmässiga skatteund.er·laget, v::..li(a alltså är exogena 

faktorer i förhållande till å.e kommunala butlgetbeslu ten. Föränå.ringa.r i 

O.etta skatteunå.erlag, vilket utgår från den beskattningsbara ir.'.corosten 

två år tiå.iGare, påverKar kommune~nas skatteintäkter (komcrunalskatteut

betalningar:t:!a f'rå.J:! staten till kommunerna). Under perioden 1953-196 5 har 

i medel tal 63 % av den årlige skatteintäktsförändrincen vari t a~.:.to!'1atisk, 

dvs uppkomr:1i t vid föregående års (;.tdebi tering (tabell 5). Denna andel 

är enligt tabell 9 något högx·e (85 %) för de totala intäkterna (skatttr, 

avgifter, statsbidr~g) (**). 1) 

1) Automatiken innefattar- utöver den direkta ~ommunalskatten- följan
de: 

a. förändring~ i vissa inQirekta skatter genom förändringaT i skat
teunderlaz eller skattebest~elser 

b. förändrinear i hudskatteintäkterna till följd av förändringar i 
antalet hundar 

c. förådringar i vårdavgifter genom förånnringar av avgiftsbestäm
rnelse~ eller antalet patiente~, åldrincar o dyl 

Q. förändringa~ i affärsverkens överskott vid oförä~drade (föregåen
de års) affärsverkspriser 

e. förä.ndringal' i statliga driftbidrag genom förändringar i ska.tte
kraft (= skatteunderlagsgraderade bidrag), bidragsbestämnelser 
eller genom föregående års investeri!1.gar 

f. den del av utdebi teringahöjningen under år 1952-1965, som vari t 
nödvändig för att uppväga icke-kompenserat skatteunQerlagsbort
fall till följd av 1962 års ortsavdragsreform. 

Vidare ingår bland kapitalinkomsterna automatis~ förär_dringar av in
vesteringsbidrag till följQ av förändriP_gar i bidragsbestämmelser 
eller statligt tidsbestämda investeringar. 
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Vid föregående års utdebitering res~lterar förändringen i det löpande 

(h;r':lOtetiska ) skatteu:tderlaaet , vilket bygger på de intjänade inkomster

na unde~ samma år, dessutom i automatiska föränQringar ev ko~unalskatte

i nbetalningarna frän i~~omsttagarna till state~. Av den årliga föränd

ringen av Qessa inbetalni~,gar har i genornanitt ca 70% varit a~to~atisk. 

(**) 

Den gano~snittliga pris- och lönastegringen har varit betydligt större 

under åren 1959-1965 än under åren 1953- 1958. Prisindex för exempelvis 

kommunal konsumtion har ökat 6,1 %under perioå.ens senare del mot 3,4% un

under dess förra del . (**) Dan ökade prisautomatiken för den kommunala 

sektorns investeringar och konsumtion har emellertid uppvägts av en mot

svarande ökning av skatteautomatiken (dvs beträffande kommunalskattein

betalningar, avgifter etc) . Prisautomatiken och den totala automatiken 

har därmed e fterhand tenderat öka såväl på uteifts- som i~<oms tsidan (ta

be ll 9) . 

Ber~<ningarna av automati ken är ungefärliga och får inte hårddras . Detta 

gä l ler dock främst utgiftssidan och särskilo fö ljande punkter; 

1. De statligt tidsbestämda investeringarna 

2 . Kostnadsökningarna till följd av föreg!ende års investeringar . 

Bedömnineen av automatiken enligt dessa båda punkter bygger enaart pä 

erfarenhe ter i e~t fåtal "himdplockade'' (dvs osysterr.atiekt utvalda) kom

muner samt samtal tled expertis p! statligt och kommunal t håll. Uppe:.mtt

ningen av kostnedsökningarna (b) utgår vidare från att huvuddelen av in

vesteringarna varit nyinvesteringar , vilket kan ifråc;asä.ttas . 1) Det kan 

därmed å ena sidan tänkas, att automatiken är överskattad på utcifts-

1) Under den studerade perioden har större delen av den ~ommunala sek
to~ns investeri~r fallit på de expanderande kommunerna . Av pri
märkomm·J.nerne.s investerinesökning '.l~der denna perioå. har vidare de 
eXpa:J.dera.nde komm·J.nerna svara t för drygt 90 % (tabell 139) • Förut
satt att de expanderande ko~nerna har en förhållandevis låg andel 
reinveste~il'l6ar kar. dessa förhållanden tyda på att huvuddelen av in
vesteringarna utg~orts av nyinvesteringar. 
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sidan. Automatiken kan ! antira sidan vara underska.t-::a.d be"!;rä:::'f;;.nde i:r:

vesteringarna1 förutsatt att tidsfcrlägg.ningen av fler investerir~a~ 

{t ex direkta förinvesteringar till bostaQsbyggande , fcl~dinvestcringar 

till föregående års investeringar) än de statligt tidsbestä.mö.a varit o:yå

verkbara för komPUnerna . En del av den årliga investerir~sfö~ä~drineen 

under högkonjunkturår kan dessutan ha vari t o:pAverk"oa~ till följd a,v 

statlie styrning via bygcnadsreglering och kreditmarknaden, vilket kon

mer att behandlas lä.:ngre fram (siC. BO ) • 

Även om uppskc,ttningarna av automatiken sålunda mås~e behandla,s meQ 

stor försiktighet, tyder de dock på att större delar: av utgifts- och 

inkomstförändringarna år frän åx ~ostämts av f~~torer, son i:r:tc :~:~~t 

p!verlca.ts av komr.tunerna. Av detta förhålla:'lde att å.ö:na har :-co:r.T.une:::-nas 

ha.ndlingsutrynrye under den studerade perioden varit tämligen berränsat 

på kort sikt, vilket även överensstär.u:\er med våra fö!·eställni~ar. Un

dersölmingen pekar därvid pA att handlings~:.tr;vmmet vari t relativt större : 

1. I fasta (med enbart volymauto:natik) än i löpande (ned ·oåde volyn

och prisautomatik) priser 

2 . På investerings- än pä kostnadssid.an; er~li€t der. gjorda. uppskatt

ningen har komr.tUnerna k~nnat kontrollera nu,~d~elen av investe

ringarnas årliga volynförändring medan spelru~:!l'.et på kostnadssi ö.an 

vari t starkt begränsa. t av de investeringar, so :r. geno:r.fcrQes under 

det föregående äret . 

Att större delen av den genomsnittliga. skat<;ein1Jäktsökningen vari~ ~;~to

~tisk (dvs berott på skatteunderlagets - inte utdebi~erineens - ti:l

växt) är även i linje ned föres tällningen att utgifterna i högre crad 

anpassas till inkomsterna än tvärtom. 

Automatiken på utgifts- och inkoffistsiQa.n SJrnes vidare i övervägande 

grad ha varit ett resulta t av händelser under tidigare Ar (t ex kom

munens investeringsbes l ut under det föregående året , den Jeskattnin&s

bara inkomstens utveckling två respektive fyra år tidigare) elle~ opå

verkbara fakiorer under det löpan~e året (främst pris- och löne~tveck

lingen) . En stor del av dessa faktorer har st~te:r: - vid 5ivna ~egala 

och institutionella förhållanden - inte heller kunr.at kontrollera på 



d. . 't .. 1) l.re.c vaa. De~ större åelen av den konmunala utg~fts- och i~<omst-

automatiken år från år vBder perioden 1953-1965 tyck$ följaktligen - vid 

giv-na tekniske, legela eller insti tu tior.ello. förhållanden - även vari t 

opäverkbar för staten. Enci.ast C.er. nindre del av a·.;rtomatiken, som utlösts 

av 5 tatli(;a å.tgärd.er (friU:Jst statligt tidsbestä:r.dz. investeringar) under 

ciet aktuell~ bu~etåret, har staten kunnat kontrollera.
2

) 

3. 3. Sparande:f'öri:i.ndring vid föregående bos utä.ebi tering 

För ~erioQen 1953-1 965 är det en mycket star~ samvariation mellan föränd

ringen av to'!oalsp.:.rande ( exkl·.ls:<. ve affärsverkssparande) vid föregående 

års l,;.tdebi te ring och d.en au tama tisk.a s ka t teintäktsförändringen (dvs vid 

föregåe~de ä~s ~tdebitering). skatteintäkternas var~ationer har enligt 

bild 6B :. huvudsak slagit igenoD på. totalsparande t . :;>en sL9.ttade spar

funkt ionen ha~ vidare enligt bild 6A en negati v ~onstant, vars n~meriska 

viirde ( 168 mil~ kronor) · . .mgefäi·l igen överensstfunmer med den uppskattade 

nettokostnadsökningen till f öljd av föregående års investeringar (224 

och 239 milj kronor i w.i~irr.i- rCsfektive maxioialternativet) . Betraktas 

totals~arandeföriL'l.d.ringen :plus den uppeka ttade net toimstnadsförä.nd.ringen 

som en ~~nktion av den automatiska skatteintäktsförändringen, byter 

konsta!lte~ tecke!l och s~unker dess nume.cieka vä.rcl.e med ca 2/3. Den 

skat tade fllnkt ionen är i övri&t oföz·än:lrad ( **). 

ULde~sökr.ingsresultaten är - i likhet med de föregående - förenliga med 

förestäl:ningel':!, att nettokos tnade:r·nas årliga volymförä~dring främst 

har varit en följd av föreg~enO.e års ir-vesteringar. Förutsatt att inter

ceptet i den skattade a~~.lnktionen u~gör en a~?roxirr.ation för denna 

förändring har totals~arandets för~dring (vid föregående års utdebite-

1) Under den s~·.lderade :perioden har staten däremot haft vissa mö~lig
heter a":;t genom d.en ekonaroiska politiken indirekt påverka den löpan
de pris- och l öneutvecklingen. 

2) statlig konj~nkturstyrning via byggnadsreglering och ~pitalmarknad 
kan d.är·~iöver l:'.a givit upphov till au tomat i ska för2ndringar på in
vesteringssidan, vilket diskuteras på sid 80. 
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Bild 6. Sa:r.band mellan ~liC' föränC.ring av tota.lsparandet vid föregåer.-

de års utQebite~ing (Ll 5~ ) och förär.drir~ av ska.tteiL-
.xt~JCt-1 

täkten vi~ föregåe~C.e års utdebiterine (il Yt ) u~der pe-

xt~xt-1 

rioö.en 1953-1~65. Ex..<lusive kyrkliga. kor~mur.er, s.ktiebola.g, 

stiftelser och affärsverk. 19 52 års priser. Milj kronor. 
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ring) san~idigt i huvudsa~ var~t autonatiskt bestäred, främst &v skatte

ir.tä~ts- (skat~eu~derlags-)förändringen • 

.3 .4 Åtsr!irder 

Äve~ Cll! kornr.mnernas handli:tg:;t;.trynune :Oycks r..a. varit re1at~vt begränsat 

under perioåer. 1953-1965, ~ar de ändock genorn olika åtgärder (beträffande 

fri:i.mst i' onderna, :1tdebi te:t•ingen sam:. Lwes:Oeringarna o et. deras fina:'lsie

:::'ing) haft en viss kontroll över utgit':Os- och inkomst:J.tvecklir:gen år från 

år . I d€t ~öl:anQe a:Ouderas ut8ifts- och i~omstförändringar under de~na 

period, so:n vari:O ~esu!.:Oat a v kcnur.unala åtgärder för det aktuella året. 

Jnder flertalet av undersök::ll.r:gspe:riodens år har förändringen av total

s:;>arandet vid fö:reg<lende års T~de.:>itering och fonå.ernas årliga föränå.r1ng 

(::. form av av~ättni11gar eller :.titag) enligt b1.ld 7 varierat åt samma 

!.lUll . 

Bild ·r . Årlig fö::-ä.nå.ri~ av (allmär. och särskild) skatteregleringsfond, 

k~pit~lfonder och totalsparande (exklusive affärsverkssparande) 

vid förezående års uidebitering under periode~ 1953-1965 hos den 

koll1J:\;;.na1a sektorn (exkl·.lsive kyrkliga komrnu:'ler , aktiebolag och 

stift elser) . 1952 års priser. Milj kronor. 
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N"år det budgetmässiga skatteunderlaget och därmed totalsparanda t sj~nkit, 

har fondavsättningarna var i t mindre eller fonduttagen större än eljest. 

År med ökning av skatteunderlag och totalsparande har fondavsättningar

na i stället varit större (eller fonduttagen mindre ) än vanligt. Sam

oandet är därvid mer uttal at under periodens fö rra än under dess senare 

del . 1) Totalsparan~et (vid föregående års utdebitering) har dock varie

rat betydligt mer än fonQerna . 

Under åren 1959 -1965 ha.r enligt bild 8 utdebiteringen tenderat öka mer un

der år ned ninskning eller svag ökning av (det budge~ssiga) skatteun

derlaget än under övriga år. Något sådant samband har ~äremot inte före

legat under åreP- 1953- 1958-

Den årliga autonoma ( icke-autonatiska) skatteintäktsökningen har vidare 

enl igt tabell 5 - relativt sett -varit dubbel t a! stor under periodens 

senare som under dess förra del, vilket delvis uppvägt den relativa ned

gång av den automatiska skatteintäktsökningen, som efterhand inträtt 

under perioden 1953-1965. Den autonoma andelen av skatteintäktsökn~c-en 

har därigenom ökat mellan perio~ens förra och senare del (från 21 % till 
50) . . 

I genomsnitt för nen s t uderade perioden har flödet av likvida medel - dis

ponibelt till investeringar - till 90 %utgjorts av totalsparande och ~pp

låning . Under större delen av denna period har förändringen i detta flö

de och kassaförändringen utvecklats i samma riktnine. Förändringen i 

flödet av likvida medel ha~ även tender at sanvariera ned in\~stcringsför

ändringen (bild 9) . Investeringar!'la har ttä.rvid - liksom kass~ - varie

rat :ninrixe än flödet "-" likvida med.el. 

1) Av avsättninga~na till den allnänna skatter egleringsfoT-den år 1953 
och 1954 va~ en del obligatoriska. Enligt lagbestämmelser måste 
vidare den Bärskilda skatteregleringsfonden - genom avsättningar 
under något eller några av åren 1955, 1956 och 1957 - up~gå till 
ett visst belopp den 31/12 1957, Avsättningarna till denna fond 
var dock av förhållandevis liten omfattning . Något hinder med att 
nytt~a (låna) de ~edel, so~ obligatoriskt avsattes, fanr.s inte. 
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]ild 8 . Procentuell årlig förändring av budgetmässigt skatteunderlag 

(1952 års priser) och utdebitering (löpande priser) för den 

ko~al~ sektorn (exkl~sive kyrkliga kommuner) under perioden 

1952-1965 . 

-53 

LK 

-55 
HK 

Källa: tabell 3. 

-57 -59 

LK 
' 

-61 
HK 

-63 

LK 

-65 

Forändring av 
utdebitering 
Förändring av 
budget mäss igt 
skatTeunderlag 

+-..;.H.;.;.K~,. HK= Högkon j. 
LK= Lågkonj. • 
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Eild 9. Årlig för2ndring av flödet av likvida, medel, inveaterL~na 

(exklusive underhåll) och kassan för den kommunala sektorn 

A. 

B. 

( ex..'lclusi ve 1<yrkliga kommuner, aktiebolag och stiftelser) ~;.nder 

perioden 1953-1965. 1952 års priser. Iblj kronor. Kassa = 

kassa-, bank- och postgiromedel samt kortfristigt innehav av 

obligationer. 

l 
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\ l 
\ l 
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1 \ Förändring av flöde 

, av likvida medel· 

Förändring av in
ve-steringarna 
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Källa: tabell 11 och 13. 
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Investeringsfärändri~en har dessuto~ enligt bild 10 under större delen 

av perioden samvarierat med totals:para~cieförändringen, vilket även ha.r 

gällt vid föregåen~e års utdebitering (eller i förhållande till det bud

get~ässiga skatteunderla€ets förändring). Investeringarna har därvid 

inte varierat li;ca mycke~ som totalspara.ndet. 

Bilä. 10. Procentuell årlig färänä.ring av investeringar (exklusive under

håll) och totals?arancie (inklusive affärsverkssparande) för 

• 
' \ 
' 

den konn~nala sektorn (exklusive kyrkliga kommuner, aktiebolag 

och stiftelser) under perioden 1953~965. 1952 års priser • 

\ 
\ 
\ 
\ 
l 

' ' Förändring av invc 
tenngarna 

+-----lr--....;::::~~~t----ir-+-~.....loc,_-_,_ _____ ...:~L __ Förändring~ tota 
sparand~ 
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Källa: tabell 5 och 11. 
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Färä~dringe~ av nettoupplåningen (l~~ristig och tillfällig) har enligt 

bild 11 under fle:r·talet av und.ersölmingsperiodens år varierat åt samma 

håll som inveateringsfärä~d.ringen. Under år med kraftig ökning av netto-
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upplåninge~ har i regel även kassan ökat (tabell ~2 och ~3) . Investe

ringarna har samcidigt varierat nindre än nettou~pl!ni~en. Något sys

tema~iskt samban~ kan däremo t i~te skönjas mellan fcrändringer. av den 

långfristiga upplåning~n och investeri~~sförändringen (tabell 11 oc~ 12). 

Bild 11 . Årlig förändring av investeri~ar (exklusive ~nderhäl1) och 

nettouppl~ing för de~ koremunala sektor~ (eL<lusivc :~r~liga 

ko~~er, aktiebolag och stiftelser) v~der perioden 1953-1965. 

1952 års priser. &;ilj kronor . 

-53 

LK .. 
-55 
HK 

-57 

Käl l a : tabell 11 och 12. 

-59 

LK 

-61 
HK 

- 63 

LK 

-65 
HK 

Förändring av in
ve-steringarna 

Förändring av 
ne1toupp l~ ni ng 

HK= Högkonjunktur 
LK =Lågkonjunktur 

Den lanefristiga upplåningens förändring har i medeltal svarat för ca 

2/3 av den totala upplån:i.x>.gens förändring under perioden 1953-1965. Un

der denn~ period har den tillfälliga Ufplåninaen enligt Oild 33 (på sid 

8i ) i regel (utom år 1959, 1964) varierat i motsatt riktning som föränd

ringen av den långfristiga uppl åningen. Under de år, som den långfris

tiga upplåningen ninskat, har den t i llfälliga ~ppl~lingen i regel ökat . 

Vid ökningar av d.en långfristiga ·.1p:ylåningen har i flertalet fall lien till

fälliga upplåningen eller Qess ökningstakt i stället ~inskat (tabell 12 

och 14). 
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Under de!:l. st:J.derade :periocien har vidare de s k "fria" investeringarna 

(= förvaltningsfas~igheter saw.t investeringar i sociala och öv7iga ända

mål), vilka enligt tabell 11 i ~edeltal utg~ort 14% av de totala inves

teringarna, varierat ~etydligt mer än andra kommunala investeringar. Va

riationerna har därvid gått åt samma hall (bilQ 12). 

13ilQ 12. Årlig :procentuell förändrine av "fria" i'-'lvesteringar och totala 

investeringar för den ko~nala sektorn (exklusive kyrkli0a 

kommuner och bostadsbyggande) ·-.lnder perioden 1953-1965. 1952 
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Under perioci.en 1952-1965 har investeringarna exklusive de statligt tidsbe

stämda i medeltal utgjort 5/6 av de totala investeringarP~. Förändringen 

av investeringarna exklusive de statligt tidsoestäm~ har samtidigt s~

varierat starkt med förändringen av de totala investeringarna (tabell 11). 

Sambanden enligt bild 9-12 förändras därmeQ inte nännvärt, om de statligt 

tidsbestämda investeringarna exkluderas. 

Affärsverksinvesteringarna (t ex el-, vatten- och avlo:p:psverk) har vidare 

utvecklats på liknande sätt som de totala investeringarna(**). 



Undersäkningsrea~ltaten SFnes vara förenliga ned föreställni~e~: 

1. Att fonnerna används såsom buffert mot sparandets variationer 

2 . A t t investeringsbenägenheten ökar ned den del o. v totalsparandeök

ningen son inte avsätta till fonder respektive sjunker med den del 

av totalsparanderoinskmingen, som inte ko~penseras genom fonduttag. 

i)er::1c. föreställning S'jnes V(;.ra ri::l!.lig även med ta.n~e på att drygt 

hälften av investeringarr:a ur.der periode~ 1952-1965 finansierats ~ed 

sparande 

3. Att inveateringsex~ansionen främst är förla~d till år med kraftiG 

ökning av skatteunderlag och Qärmed även av totalsperande 

4. Att en del av en upplåningsökning (i likhet ~ed en totalsparande

ökning) används till kassauppbycgno.d, varigenom låneökningen endast 

delvis ger utslag på invesoeringarna 

5. Att tillfälliga lår. upptas när den lånafristiga upplånineen t~inskar 

till följd av lånesvårigheter 

6. Att en ökad långfristig upplåning delvis används för avbetalningar 

på tillfälliga lån 

7. Att de "fria" investeringarna ä.r oprioriterade. 

Eftersom undersölc~i~sresultaten avser den kommunala sektorn occ endast 

omfattar ett fåtal år, får slutsatserna emellertid betraktas med. stor 

försiktighet. Detta gäller i s~nnerhet i de fall (främst fonderna och 

upplåningen), där Qe påvisade samoanden ej är så starkt uttalade. Genom

gående kan ur.dersökningsresultaten vidare tolkas på annat sätt än vad 

föreställniii€a.rm;, ifråga antyder. De större svängningarna hos de "fria" 

investeringarna kan exempelvie i stället samoanhänga med, att de utgjort 

en förhållandevis liten andel av de totala investeringarna. 

Vad utdebiteringen beträ.ff'ar SFMS det tillg·ä,nglig<~. materialet inte till

låta tolkning i någon bestämd rii.ktning. Det tycks därmed inte heller 
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vara möjligt at~ u~t~la sig on rimligheten i föreställnir~e~, att utdebi

teringshöjnincar främst akt~a~iseras under år ~ed ~inskning eller svag 

ökning av skatteunderlaget. 

4 . DEN KO~!l\IDJALA SEK'I'ORNS UTVECKLTIJG I KONJUNKTUJlFÖRLOPPET IDIDER PE

RIODEN 1953-1965 

4.1. Inleening 

Efter att ha stu~erat i vilken grad, som den konnunala sektonts årliga 

utgifts- och inkomstförändringar bestämts av automatik res:9ektive åtgär

der, övergår vi i det följande till att ·.1ndersöka dess utveckli:li!' och 

ver~i!YF'-r i kon/unk~rförloJ?I>et · . .mder perioden 1953-1965. I samband 

därmed jänförs dess~ton den konn~nala sekto~ med den statliga, vilket 

dock endast cörs i förbigående. 

4.2. Konjunkturförloppet 

Av tillgängliga indikatorer att döma synes det ~nder pe~ioden 1952-1965 

- frånsett åren 19)6-1957 - ha förelegat en tä.mlige!:l regelb:mden konju!'Lk

~lrcykel med fyraåriga svän[;nir;Zar (konjunkturavnattning 1952-1953, 1958-

1959, 1962-1963 oc~ höckonju~<tur 1954-1956, 196C-1961, 1964-196) samt 

~ellanår 1957). 1) Dessa ~onju~~tursvär~ingar har bestått i avnattnincar 

respektive stegringar ~ BNP:s volymm~ssiga ökningstakt, vilka varierat 

~ellan 0,9% och 6,3 per år (bild 13 och tabell 15). För perioden 1952-

1965 har denna årliga öb.i:'lgstakt i :r.edel tal u:p:pgått till 3, 5 % u~der läg

konj~nkt~rår not 4,4% under högkonjunkturir (tabell 1). 

En kortfattad beskrivning av konj·J.nkt~.rförloppet ·.1nder perioden 1952-1965 

fi~s i tabell 15. 

1) Den a:~i·~ i~delni~en i olika konju~<turperioder är att betrakta 
so~ ap~roximativ. Konju~tu~o~slagen sker exempelvis c~ kalenderårs
vis. Att låta h·sskiften :nar~era gränsen :r.ellal! olika kon~urJctur
pe~iode~ är därmed en medveten fö~enkling. De olika ~öckonju~\tur
åren ::-espektive ligkonj· .. mk:"t-.lr<ixe~t behöver ej :helle~ vara direkt jäT.
förbara. Högkonj".~nkt~:.råret 1954 är exem:pelvis inte ö.irekt jä~för
bart ned höckonjunkt~råret 1964. Konj·.lnk~ravmattningen under åren 
1958-1959 synes vidare ha varit djupare än den ~nder åren 1962-1963, 
då, C.et nä:crr.ast var fråga enbart om tendenser till recession. Även 
o~ varje ko~junkturfas följaktligen kan ha vissa särdrag, förefaller 
det dock ha vari t en viss up:pre:r;ning av kon~~~nkturr.1önstret. 
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Bild 13. Några konjunkturindikatorer f ör peri oden 1952- 1965. 

$l A. An t_- f l i Il satta platst-r per 100 !Pdi g a. 
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4. 3. Utgifternas tillväxt i konju~<turförlo ppet 

Under pei·ioden 1952-1 965 har den kommlW.ala sektorns (inklusive kyrkliga. 

kor.u:n:.ner) '..l.tgifter (investeringar, konsu:r.tion och· transfereringar ) ökat 

med i genomsnitt 8,4 %per år unQer ~onju~<tura.vmattningsår mot endast 

5,5% ~nder år med högkonju~~tur (tabell 1). Skillnaden i tillväxttakt 

har främst berott på de kommunala investeringarna, vilka årligen stigit 

meli i meC.eltal 10,9 % under lågkonj".rnktur mot enbart 4 ,6 %under hö,gkon

junkturår. Ökningstakten för den komrrrunala konsumtionen har däremot en

ligt bild 14 endast varit obetydligt högre un~er konjunkturavmattningsår 

än under hägkonjunkturår. För de konounala transfereringarna ~r i stäl

let det motsatta förhåll~det gällt. 

Bild 14. Fleril.rsmedelta.l av procentuell årlig förändring under hö~kon

junkt~rår respektive l ågkonjunkturår under perioden 1952-1965 

för brv.ttonationalprodukten (BNP) och oli..lca komponenter av BNP. 

1952 års priser . Hö,gkonjunkturår (3K) : 1954-1956 , 1960-1961 , 

1964-1965. Lågkonjunkturär (LK): 1952-1953, 1958~1959 , 1962-

1963 (1957 mellanår). 
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Under ~erioQen 1952- 1965 har även de statliga U~}ifternas - liksom bo

stadsbyggandets - tillväxt varit större under l~konj~nktur~en än ~~der 

högkonju~zturåren (8,1 %mot 3,8 per år). i) Såväl för investerings- som 

konsu~tio~sutgifterna har skillnad.en i tillväxttakt (nellan hög- och låg

ko~junkturår) Q~~viQ var~t större för den statlig~ är. för de~ kommunala 

sektorn. Investerings- och KOnsumtionsut~ifterna har därmed tenderat 

variera något mindre hos komr.nmerna än hos staten. U:1.1ler lågkonj'.lnkt~r

åren h2r öknings~ter. hos dessa ~tgifter stigit i förhållande till de 

närmast fcreg-aende h~~onjunkturåren för såväl den ko~nala som den 

statliga (ntom år 1958) sektorn. Under högkonjt:.nkturåren har öknings

ta~ten i stället sjunkit (i förhållande till de närm~st :örecåe~de låg

konjunkturåren) för ko~~unerna (utoT. år 1961) -ned~ det hos staten dess

u torr. förekom:r.i t abaohta rr.inskningar av utgiftsvolymen (bild. 15). 

Tillväxten inon den kommunale (liksom den statliga} sektorn har således 

under större delen av perioden 1952- 1965 :följt ett språngvist förlOEP med 

utgifts- (och då närmast investerings-) expansionen fränst koncentrerad 

t ill konjunkturavma ttnineaår, vilket även framgår av bil C. 16 , Unö.er hög

konjunkbråren har d.e t doc:C inte varit fråga om en absolut :rinakning av 

utcri~terna ·~tan cwlast en nedcr&~ i deras ökningstakt . Det verkar därmed 

som om utgifterna lättara har ~1nnat anpassas u~påt än nedåt. 

4.4. Verkningarna i konjunkturförloppet 

Verkningarna av en budB~tförän~ing är enligt den gängse definitione~ 

lika med differensen mellan det faktiska (ekonomiska} ~örloppet '.lnder 

1) Den offentliga sektorns t:.tgiftsexpansion (exklusive bostadsbycgande) 
~nder perioden 1952-1965 har därmed enligt t abell 1 även varit stör
re under låekonjunkt urår än högkonjunkturår (8,2% not 4,7 per år). 
Skillnader. i tillväxttakt har d.ärvid varit större för investerings
(10,2 %mot 2,3 per år) än för konsu~tionsutBifterna {6 ,2% mot 4,1 
per~} . Ö~ngstakten hoa de offentliga 4nvesterings- och konsum
tions2tgifterna har viiare enligt bili 15 genomcående stigit under 
lågkonjunkt\;.rå.ren (i förhållande till de närmast föregående högkon
j~nkturåren) och sjunkit under högkonjunkturåren (i förhållande till 
de när~ast föregående lågkonjunkturåren) . 
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Bild 1 5. Procentuell årlig volymförändring av offentliga investerings

och konsuntionsutgifter (exklusive bostadsbyggande) under pe

riode~ 1952-1965. 
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Källa: Råmaterial från Nationaliäkenskaperna . 

budgetförändring och ett hypotetiskt förlop9 ~tan eåda~ förändring. I 

Q.e t h.ypotetiska förloppet förutsätts de olika budgetposterna vara oför

ännrade jäT.fört med föregående år. Eftersom förhållandena i de offent

liga besl· .. :ttsfattarnas omgivning ständigt ::'örändras från ett år till ett 

alL"Jat, föruteätts dessa således j-.lstera sina besl'.ltavariabler (t ex skat

tesatser, affärsverkspriser, reala köpylaner) så att de olika budgetpo~-
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Bild 16. Volymmässig utveckling av b~~ttonationalprod~ten (BNF) samt 

statliga respektive kommunala investerings- och ko~s~mtions

utgifter under perioden 1951-1965 (1959 = 100). Serr.ilogarit

misk skala. 
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Källa: Råmaterial från Nationalräkenskaperna. HK= Högkonjunktur 
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tema är oförändrade trots det pågåenne förloppet (Hansen, 1955, si~ 89). 
Vid exempelvis en öknine· av skatteunderlaget sänks skattesatsen (eller 

är marginalskatten lika med noll) så att den totala skatteintäkten inte 

förändras. 

Verkningarna betecknas såsom: 

1. Expansiva, när de överstiger noll 

2. Kontraktiva, när de understiger noll, 
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De tota..!a ver::ctJil'le'arna omfa.ttar : 

1 . :;}irekta ver~nil"..gar :på efter!'r~ar- av varcr och tjänster av den of

fentliga h:J.dgetföri:i.nc.ri:ngex: 

2 . J;r:dire,~;ta (:r.ul tipli:<ator-) effekter via inverkan på. icke-offentlig?. 

st:.b~ekts (t ex hushålls-, ~~örete,ss-) ·aeteende. Budgetförä:'ldri:.-Jgena 

återverkniri:,-ar på övriG2- (dvs utöver de offcntllga) su'ojekt i det 

ekoncr:lisk<:. sys ter:~e".; ingår således i de i:xli::-eicta verk:'li::Jgarna. 

För att a~e den g:!'a:l., i 'filke~ det offentli.rra verka.t ~or.juli.<turstal:il i

serande eller -desta.:Jilioerande, !-.a:· B Hansen ~or.struerat ett nått, r..äm,... 

li.ge~1 U.e!l s l< kortsiktitja s ta:Oiliserings:-wefficienten . Denna koe~~i'icient 

:r.ä.te:· l'elatione;'l. Tellan b;·utto:r:a tion:l-~produk-<;ens faktiske:. til:. växt med 

baC{>;eteffe~ter o c::. dess }.ypote~iska tillväxt ·.:. tan sHana effekt cH· ( ~ de 

fa:<tiska för2r.dringc;.rna av bru:tionati onalpro:i:J.kten rr.i:'lus de totala verk

ning-,;~.rr..a c.:-1 de offentliG<:. bt:.d[;e-tfö:-änd:.·i~ar!'la) . Är ö.en ~ortsi:<.tig"o. sta

bj!heringskoe:'fie.i.cn·jen pcsi-civ {större ä!"t !'1011 och max].ma.l t 100 p:!'O

:::eno) , h2.r budget;:'öräz\d!'inr,<::.rnas verkni~ar - ~enorr.ani ttligt sett -

verka t sta.biliser"-nde . Or:\ koefficie!:l.ten därviå. är li~a :r. e å. 100 (:procent) 

har det vari-:; frågan Ot:'l perfekt stabiliseriJ'le'. Den fu tiska tillvä-xten 

har då lega·t rå tren:ili!'l.jen. Vid. en negativ stabiliseringskoe:ficient 

har de!:l. offe:ntligC:?. fi:1anspolitike:'1 'fer~<at å.estabiliserande i .:Conjunktur

förlopllet . Ä::- koefficienten lika !T.eä. noll har vArkningä.rna i st~l::!.e~ 

varit !:l.eutrala, dvs varken stab~_lise::-anå.e eller destabiliser=de . Ef

te:!'som de:'l ko~tsiktiga staolllserings~oefficier.ter. en:igt F.ansen är ett 

tämlige!:l. mekaniskt ocr. ofullständigt mått, kar. den endc.st ge en ungefär

lig antydan om i vilKe:'l riktning (statilisera~de e~ler destabiliserande) 

~udgetförändringar:'la verk~t (Eansen, 1968, sid 167-1 84 och Ear.sen, 1969, 

s i:l 55-56). 

Be~äkningen av den ko~~unala sektorr-s (i~~lusiv~ ~rkliga kommune~, 

aktiebolag och sti.ftelse:-) totala vericlL'lgar under perioder. 19 53-1965 ut

går frän en :;;ep<>.rat enelys ev de olika ·.ltgifts- och inkomstföränd:cina-ar

na i löJEnde priser. De multiplikatorer som B ifan1:1en 11tgittt från ·1id 

beräkningen ~v den of~entliga sektorns (utan näeon uppdelr.ing på stat-
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lig och :Commur..al sektor) totala verlmingar ur.der perioC..er. 19)5-1965, har 

därvid a~vänts. Genon a~t s~btrahera der. offentliga sektorns totala 

verkningar (e~iet HaLsens beräknir€) ned den ko~~naia sekyor~s (enligt 

vär ·aeräkning) hai' den s-'.;atliga. sektorns (inklusive ATP-sys-'.;er.~et och 

pr i va t bostads"oyp,-cande) totala verkningar unier perioder: 1955-19.6 5 f:::-arr,-

- -t t t l) .<:o:r.:n1. som e~1 res pos • 

Fcr Ett stude:!'a h·.ll"' känsliga t:.:'ldcrsök:-~ing.sres:Ui:.ai:.er: ä.r för variado:-~er 

i förut~ättm:'lgar od: metoder h~r vissa !i:. terra ti'la berii!::r:L'lgar ui:.förts. 

En beräk!ling av de totala verk~i:'lgar~a ka:1. anses vara be?Jäftc.C. med stör

re csä:~erhet är: en up:_:Jskattl'!i:1.g av enb:1.rt de direkta verkC~ir.garC~a. Det 

kan exeli!pe:::.vis disk:ttera s :,ur stor a:1.del av de indire~ta ver:-<:::1:.nga:::-r:a, 

sorr. faller inom det närmaste året. 
2

) Beräk:1ir.gen av de totala ve::-k

nir:garr.a :tar öärued för det första jäuC'örts r.~ed en ·-.t:_;l:;>s:kati:.r:ing av er:

bart de direkta verknir:garna. Me::! t.:.tgang!lpu:'lkt frar. der. berä!::n2.;Jg av 

den o::'fentliga sek-'.;or:-~s (u tar. någon 1~pp::leln:.:1g på statlig oc;, :-<::onr.mnal 

sektor) direkta verkt:bgar ur. der perioden 1955-1965, sorr. A Undbeck '.l t

fört, :!-!ar äve:::I den s~at:.iga sektorns (inklo;.sive ATP-systemet och privat 

l::ostadsbygganue) c.:.rekta verkr.ingar berä:-mats såaon en restpost (L:.r-dbcd, 

1963, si::! 79-35). 

Förutsil tts :prisu tveckli:1.gen s:<e obe:-oende av der. offentliga finans ro l:: t::
ken kan en -oeräk:'ling av verk:ni!'lgar!:la i fasta priser vara att föredra (jfr 

Ha!l.sen, se föregående sida). u:;l_pskattni:'lge~ av ve:r-i<:'line·a:-:'18. :;_ lö:pa:'lde pri

ser har därför för det andra kompletterats med en ~e:-äkning i fas~a priser. 

Vid beräkning a.v den offentlig:;, sektorns verkr..ingar ha:- såväl B :Ianse:J. 

som A Lindbeck ~tgått ~rån en r.1argir.e~l ko~sur.~tionsbenägenhet på 0,8. 

Be:-äkni:::~gen av ien komnn.:.nala. sek";orns verkningar baseras äver: rå en kon-

sumtionsbeni:igeCI_I-tet av de:::Ina storlek. I en al terna"!;iv uppskattrling har 

l) 

2) 

En detaljerad ·;:-eskr::.v!'ling av de rr.etoder och tillvägagår:gseät"':. (ir.
Uusi.ve alternativa sådar:a), som a:-~vär.ts vid uppskat;nin~en a: dan 
komrr.~~ala sektorns ver~ningar under perioden 1953-19o5 f1.r:r.s ~ 
studien "BuC.getautonat:.k11 (Stockholn 1971). I de:1.na sk~ie JinP.s 
C.ess·.ltOlt de;1. :;.'dlstibdiga rcsuJ.tatredovis~i:.,ger:. samt el'! 1.ng:ae!1de 
analys av begreppet 11 s:.al::iliserar_de ver3::ningar". 

B Hansen refererar doc3:: i sin studie till ~r:~ersö~:1ingar, som tyder 
på att större dele:::I av finanspoli tD:e:ns verknir:gar faller :.!lom det 
närmaste året (:1Ense~, 1969, sid 35). 
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för det treQje de~ ~arginella konsumtion~benägenheten i stället förutsatts 

v~a lika med 0,9. 

Den C..el ;;,v de::J. kommunala sektor::J.s utgifter, so:r. finansieras med statsbi

drag', har för det fjärde alternat~vt hänförts till den statliga (i stäl

:c~ för C..e~ ~o~~u::J.ala) sektor::J.. 

Berä~ningen av verk?J.i:'lgarna baseras på totalsiffror för de kommunala fi

~anse~nas oct ~ruttonationalprod~tens utveckling. Denna beräkning ger 

därmed enGast en ~ild av fina?J.spolitikens effekt på den sammanlagda (to

tala, ~e~omsnittliga) ~onjunkturen. Ber~~ingen ifråga i samhället säger 

däremot ir..te något om verkn~ngarna på exerr.pel vis den regionala konjunk-

~ren. 
1) 

Enligt B Hansens analys av de totala verkningarna har den offentliga fi

r~nspolit~en va~it tämligen väl anpassad till konjunkturen under större 

delen av perioden 1953-1965, vilket i stort sett även överensstämmer med 

A Lindoecks :;L:.tsatser på basis av de direkta verkningarna ~nder samma 

period (".:Jild 17 och tabe!:. 16). Undanoag härifrån ·..:tgör - enlict såväl 

3ansen so~ Lindbeck- ~ränst åren 1958 och 1964-1965 (Hansen, 1969, sid 

5)-56 o~h Lindbeck, 1968~ siC.. 82-83). 

Såsom fra~gått av bild 15 (sid 50) steg ökningstakten i de offentliga in

vesterings- och kor.s~ntior.sutgifterr~ endast svagt under konjunkturav

nat~~ir~såret 1958. Snligt :iansens analys (bild 17) verkade den offent

liga sektorn untier r.ietta år d.ärigeno:r. visserligen expansivt men inte i 

högre (l'I'ad ä.n de två närmast föregiende åren (mellanåret 1957 och hög

kon~u~tur~et ~956). Även om ~r~ttonationalproduktens faktiska till-

vid-xt öve~steg :l.en hy:potetiska tillväxten (dvs exklusive den offentliga 

se~torns totala verk~i:~ar) under år 1958, \~r skillnaden däremellan 

e~ellertid nindre än ~nder övriga konjunkturavmattninesår (1958, 1962-1965). 

1) Eft<:!rson de:r: total<~. kon~unkt·.:ren enligt tabell 15 i regel vari t 
splittrad u:r:der perioden 1952-1965, kan vissa regioner ha haft mer 
eller nindre pernanenta sysselsättningsproblem medan andra kanske 
·.:pplevt ständig högkon.jm:k"'x.r. Den totala analysen hade därför i 
ooh ~Öl' sig behövt kompletteras ned en regional sådan. 
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Bild 17. Totala verkni~ar för den offentliga respektive statlige sek

torn under perioden 1955-1965 sant för den kommunala sektor~ 

(inklusive kyrkliga ~ommuner, aktiebolag och stiftelser) un~er 

periode~ 1953-1965. Procent av bruttonationalprodukten (enligt 

OEC~:s definition) år t-1. Löpande priser. 

-53 

LK • 

-55 
HK 

Källa: tabell 16. 

-57 - 59 

LK 

-61 
HK 

- 63 

LK 

-65 
HK 

Kommunal sektor 

Offentlig sektor 

statlig se.oktor 

• 
HK= Hög konjunktur 
LK =Lågkonjunkiur 



Bild 18 . Bruttonatio~l~ro~uktene (BNP) fakt i ska och hypo te tiska till

väx~ ~nde~ ~erioden 1955-1965 (beträffande offeLtlig respekti

ve statlig sek t or) respektive 1953-1965 ( be träffa~de konnunal 

sektor). L'5pande priser. Procent. 
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8 

4 

12 

a 

4 

12 
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A. Offentlig sektor. 

-55 -57 -59 

B. statlig sektor. 

-61 -63 -65 

BNP:s faktiska 1illväxt 

BNP:s hypotetiska 
tillväx1 

BNP:s hypotetiska 
--- ,;::.-- tillväxt 

l ,.__~~ BNP:s faktiska tillväx1 

-55 -57 -59 

C. Kommunal sektor. 

-5'3 

LK 

-ss 
HK 

Källa: 1abell 16. 

- 57 -59 

LK 

-61 -63 -65 

-'"" ,---..... ~ 

BNP:s faktiska tillväx1 

BNP:s hypotetiska 
tillväxt 

-61 
HK 

__ __, 

- 63 -65 
,. HK ., 

LK HK=HQgkonjunktur 
LK = Llgkonjunktur 

Unå.er hög:.Conjunkturåren 1964-1965 sjönk ökningstakten i de offe:P-tliga i n

veste~i::Igs- och konsurr!tionsu t gifterna endast f.Wa8't (bilrl 15) . Den offen t 

liga fina.nspoli tiken verkade därrr.ed inte kor.tra.ktivt '.lnde~ dessa år (sås om 

under högkonjunkturen 1960-1961) 'J.ta!l. expansivt (fastän i lägre grad än 



under ko::-tj~!'lkturaVT.att::'l.inger. 1962-1963). Under åren 1964-1965 var br·..tt

tonationalproC.ui.de'-'l.s f'aktis:-ca tillväxt derigeno1~- i notsats till åren 

1960-1961 - större ä::1. Qen hypotetis~a tillväxten. 

EnliG-t nansens analys verkade de::-t of'fentlig-a. fir.ar..spoli ti~en således i 

destabiliseran:l.e riktning ·;.nder åren ~958 ocC: 1964-1965. Stabiliser:.ne~

koef'ficienten, som är lika med 35 (procent) för hela. :;>erioQen, stiger 

av den an.lec.ningen till 9) en dessa. år cxklc:.deras ( taoell 19). 

Såsom oild 17 visar har :le totala verk::Linp;a:-::-ta av den statlic-a och den 

komm·.lnala sektorns till växt år från år vari t o l-; kartade. De!:"l s ta t liga 

sektorn, som enligt tabell 20 så gott SO"- helt fi:~nsierat i::-tvesteri'-'l.g

ar:'l.a med spara~Lde (efterhand. i ökanie utsträci.<niriJ), har för det första 

- fransett år 1956 och 1959 - e~icrt ta~ell 16 ver~at kontraktivt (med 

i genorr.snitt 0,9% av BNF). Den kon:rr.unala sektor·n, so:r. enli.:;t ta:Oell 

7b inte fi=nsierat mer än d=yc;t hälften av investe:-in,:rarna med s1)ara::-t

de, har i stället ge::LomcråenQe ver~t expansivt (med i Jenomsnitt 1,7% 

av BNF). Bruttonatio::-talprod.u~tens fa:disK:a tillviiJet ~ar Q[r;ned fe:- den 

statli(!a sektorn i re6el unQer:stigi t C.en hn;otctiska tillväxte::-t :!'.edan 

det motsatta förhållandet gäll t fö1· O.cn kommur::3.la ~ektorr:. (bild 18). 

För större ielen av perioci.en 1955-1965 (civs exklusive å:!' 1958 och 1964-

1965) i:ar den statliga sektorn ver;cat kontraktivt i högre graC. och d.er_ 

kommunala sekto1·n expa:1.sivt i läg-re grad ur:ö.er högkor:.~urJdurår lir. under 

lågkonjunkturår, vilket vad :<:ommunez·na beträ.ffc;_r berott på såväl investe

ring:sutgifterr~ som inbetalningarna av kommunal~ka.tt och avgifter (bild 

17 och tabell 18). Den statliga se~torns verknir~ar har dock för det 

andra variera t 1:1er och 6.ä.rigenom vari t bä ttl'e anpassc;.de tiE kon~un_<.

turen är: den kommunala sektorn3. Den offer:.tliga sektorns stabiliserande 

verkningar under perioder..s större Qel (dvs exklusive åren 19)8 och 1964-

1965) har därned enligt söabiliseringskoefficienten i höqre gr~d berott 

på den s~atliga. än på den komnunala sektorn. Denna koefficient är när.t

licren lika med 60 för den stat~ica sektorn mot 35 :ör den kor.1r.1~r:.~la. 

Den offentlica sektorns destabiliserande verkningar under H.gkonj·.mkt".lr

året 1958 och hqgkonjunkturaren 1964-65 tycks i stället i högre graö. 

härrört från den konmunala än från den statliga sektorn. De destabili

serande verknine&rna synes nämliger_ helt (.lr 1965) eller 6.elvis (1958, 
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1964) ~a be~ott ~i den ko~munala sektorn (oild 11, tabell 19). Under 

tögkonj~~turåren 1964-1965 verkade Lämligen den kommunala sektorn expan

sivt i lika hög grad so:r. u:'lder den föregående konj~nkt'.l.ravmattninge~ me

dan verkningarna va.~· mind::'e ex:pans::..va unå.er lågkonj~.;_nkt:-~råret 1958 än 

v.nder mellanåret 1957. 1
) Den ko!f.rr.nnala sektorns destabiliserande verk

ningar under dessa år tycks därvid ~a utgått från utgifts- (främst in

vesterinGarna snara:-e än inko;r.sts:..c..an. Verknil1Carr!2- av konn~.;.nalskatte

inbetalnincarna, avgif-t;er etc har nämligen - f:-ånsett år 19 54 och 1956 -

vari t mer i<ontradi va unä.e.r :.ögkonjunktc;.råren (bild 19). 

Den ~ommunala sektor~s destabiliserande förä~dringar under åre~ 1958, 
1964 och 1965 ha~ uppvägt den stabiliserande utvecklineen unä.er större 

delen av perioden 1955-1965. För perioden som helhet är närr.ligen stabi

lise~ingskoeff~c:enten för ~en kocrmt;nala sektorn lika rr.ed O (för pe

:'ioä.en 1953-1965 lika med 4). Den offentliga sektorns stabiliserande 

verkningar unä.er ?erioden 1955-196) son helhet har därigenom enligt Qen

na koefficient uteslutanQe be:'ott på den statliga sektor~. 

Enligt !1ild 17 verkade den kommunala sektorn expansivt i lika l:ög grad 

under hör,-konjt.;.nkturåret 1954 som ~ndel.' konj·J.nkt-.lravrr.attn:.ngen 1953. :;)en 

kommunala sektorn tycks därmed även ha tt"l.vecklats i ::lesta~iliserande 

riktning under år 1954. 

Under pel.'ioden 1953-7965 har br~tttonational_prod'.lkte~s ök!"lingstakt varit 

större undel.' högkon~u~~turär än ur.der låGkor-junkturår. Den konm~nala sek

torns verkningar har av den a~eä.ningen varit något bättre konju~~turan-

1) Den kommunala sektorr.s expa,nsiva. verkningar ninskade något under 
~ 1959 jämfört me~ år 1958. I brist på korttidsstatistik har ut
vec~lingen trots detta inte .:-ubricerats såsom destabiliser-ande. 
Skälen till de= SLltsats, vilken m,ycket väl kan ifrågasättas, ä= 
följande: 

a. eftersom konju~'<turuppgå.ngen påbcrjades c;nder- hösten år 1959 be
hcver graden av ex:pa:'lsi va ver~i~ar inte :'lödvä.ndigtvis ha vari t 
för låg 

b. de expansiva ver~ir.gai·na ninskade i nindre utsträckning mellan 
år 1959 och låg~onju~turåret 1958 (från 1,7% till 1,4 av BNP) 
än mellan Hgkonj·.lnkkrå.ret 1958 och rroellanåret 1957 (från 2,2 % 
till 1,? av BJfP). 
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:Bild 19. Totala verkningar för investe1·ingar, kor.sumtion respekt i ve 

skatter, avgifter minus transfe~erir€ar för den konm~nala sek

torn (inkl~sive kyrkliga komxuner, aktiebolag och stiftelser) 

under ~erioden 1953-1965. Procer-t av BNP. Löpande priser. 

A. 
Investeringar och 
konsumtion 

Skat1er, avgifter 
minus iransfere-

~--+-------~------~------~-------r-------+------~--~ringar 
-53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 

121l, __ Bt--. ----4==~------+-----=:l~----------·---K-onsumtion -~ e Investeringar 

~:Z'-~ 
-53 -55 -57 -59 -s1 -63 -ss 

HK= Högkonjunktur 
LK= Lågkonjunktur 

HK HK HK 
LK LK , 

Källa: tab~ll 18. 

passade i relation till BNF:s förändriAS än i relation till BNF (bild 20). 

De totala verkningarna har exenpelvis enligt tabell 17 v.tg·jort 37 % av 

BNP:s förändring under lågkonjunkturår mot i geno~snitt endast 16% under 
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högko~junkturår (25% fe~ sa~tliga år). Denna skill!~d är mindre i ~e

lation till BI\P, nämligen l ,9 % under lågkonjuiLlcturår r.~ot 1 ,2 % ·.mder· 

högkonjunkturår (1,5% för santlic~ å:) . ;) 

B;lå. 20. D::!.rekta ~cs;:cktive totala verkningar föt' den komm~n1ala se~tor:'l 

( inkl.J.si ve ky~kliga korr.muner, a~<tiebolag O:)h st:if~cl ser). ;nder 

perioden 1953-1965. ProceYJ.t av Bli!P ::-esp:.lktive BNP:s föränd

ring. Lc:r.ande :r;riser . 

' lo A. 'lo av BNP. 

2 

. ,. 
60 

40 

20 

~ 

-53 
B . 

-53 

LK • 

- 55 -57 

'lo av. BNP:s förändring. 

-55 
HK 

-57 -59 

LK 

Källa: tabell 17. 

-63 

LK ) 

-65 
HK 

Totala 

Direkta 

Totala 
Direkta 

HK= Högkonj unk1ur 
LK= Lågkonjunktur 

1) All t efter 01:• verkningarna relateras till EllP eller des~ föränå.ring 
blir resultaten även annorl~nda beträffande utvecklingen mellan åren 
1953-1958 och åren 1959-1 965 . Den kommunala ~ektor~s expansiva to
tala verknirl6ar ha:- exerr.:pelvis enligt tabell 18 - fräT.st beroer.de 
på automatiken - ökat från 1,4 % under periodens förra del till 
1,6% av BNP under dess senare del (= ökning av investerings- och 
konsumtionsutgifternas expansiva verkningar från 1,7% till 2,4 % 
av BNP, vilket enligt tabell 18 delvis uppvägts av en ökning av 
skatternas och avgifternas kontraktiva verkningar från 0,4 % till 
0,8 % av BNP) . Eftersom bruttonationalprodukten i genomsnitt ökat 
be~ydligt snebbare ~nder &ren 1959-196) än under åren 1953-1958 , 
har ver~nincrarnas ahdel av BNF : s ö~ing i stället - enligt tabell 
17 - sj'.l.!'l.ki t :r.ellan :periodens förra och senare del (från 30 % till 
2C %). 
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Res~ l ta ter: be-träffanC.e den kor.11J1•;.nala. sektorns verknine·ar förä~ci.ras inte 

när.mvär"':; vid de <?.l"':;ernaoiva beräkningssätten ( U.irekta ve::-:<n:.ngar, ver:<

nir~ar i fasta priser, ~<of.lJ:luna,l sek"':;or exkl·.lsive !:ltats'.oici.ra{rsfi!:'J.O:.nsierad 

verksarriliet sant der: margir:elia konsuntionsoenägenheten = o,c). ~) Va~ia
tionerna är dock r..<lgot s"':;örre :'ör de -to-tala än för ::le di:!'ekta verk:ninga!'

na, (bild 2C). Eftersom inplici t p!·isindex för bruttonationalprodukte!l 

stigit läncsamnare än inplici-:; prisindex för ko~mu~la investerings-

och kons~n"':;ions·..::tgifter~ är vc~kninga~na i procent av Bl\i'P v:i..ciare mi!'ldre 

i fasta bi.n i löpande priser ( **). 

Eftersom de metade::-, som a:'lvänts vid beräi.<n:i..ngen av ve:-~u:iJ'![;arna, är täm

ligen schematiska, får ~esultaten tol~as med försiktigbet. De variatio

ner i fc~1tsättninga:- oc~ metode:-, som företagits, påverkar dock ir-te 

r.äml".vä.rt slutsatserna betr1iffar:de C.en konunur.s.la (respektive der• s"':;atliga,) 

sektorns kon~u~~turan~assr:ir~. Ar~lysen s~~es därned ge en någorlunda 

korrekt bild av de finanspolitiska verkninga,rna. Den konm·J.na,la sektorn 

tycks således ha ver·kat s-':o;,bil:i.serande ph den allmänna konj·..::nldt:rutveck

lincen under större delen c;,v perioden 1958-1965 men desta'oiliserande ·,;,n

der åren 19 54-, 19 58 och 1964-1965. Den komP:mala sektol·~- 'tycks därmed _! 
ena. siden - faotän i bet;ydlit;t lägre grad än de!:!. sta.tliga se:i<:torn - ha 

bidragit till ::len of~entlicra sektorns goda konju~t~:-anyassning u~der 

större delen av yerioden 1955-1965. ~en felanpassane offentliffa fina.ns

politike!:l under iren 1958, 1964 och 1965 SJ'!les å ancira si~n f:-ämst ~a 

berott piL den ko:r.rr.unala se:-<:torn. 

1) Även om untiersc~ingsresultaten inte skil~er sig r-ämr-v~t ucträffan
de de sammanlagda verkni~~arna, fcreligger det i vissa fall skii~~~
tiga (men varanc.ra uppvägande) resultat beträffanC.e olik;;. delposters 
verkningar. Auto:natiken samt d.e O.irekta verknincarna av investe
riP..gs- och konsumtionsutgifterna är exempelvis något bättre konjuM
turanpassad i fasta ä.n i löyande priser. För åtgä::·del·na samt de 
di~eida verk:'lingar:'la av skatter, ave-ifter etc gä.ller i stället mot
sa tse:1. ( **) . 
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5. ORSAKERl;;A I'ILL KOKJUNJCLJRA...liJF.ASSl'JH IG.Elf UliDER PERIODEN 195.3-1965 

) .1. Inledl:!ir.g 

I tie t fcljanC.e studeras huruviö..a der. observerade konj.:.nldt.:. ranp<:..ssningen 

unå.c::- stö:::-re de len av yeriode~ 195.3-1965 vai·it ett result a t <:..v nå.linrikJ-:at 

beteende (dvs åtgärder) från komnr .. mer nas sida eller om den vari t "inbyr*-.c.. 

i systemet" {c!.vs automatisk) . Orsakerna till ::le destablliserande avvl.kel

serna unQer å:::-en 1954, 1958 och 1964-1965 tehandlas också. Därefter dis

k;.teras vilken inverkan, som övri{! statlig styrning (dvs utöve:::- statligt 

tidsbestända inve~teringar) kan ha haft pa de~ kommunala s ektorns utveck

lir~ i kor~ur~turförloppet . 

I jämföl·elsesyfte korr.:r.er vi ciessu to:r. inledningsvis att diskutera tänkbc,ra. 

orsaker t ill ::len statliga sektor~s förtållan~evis goda konju~<turanpass

ning under perioden 1955-1965, vilket dock endast görs i korthet . 

5 . 2 . Orsaker till den statliga sektorns konJunkturanpassning 

Ökningstakten i statens skatteunderlag, vilket i huwdsc.k bygger på de 

lö9ande inkomsterna i samhället , har under perio~en 1953-1965 i regel 

stig i t und.er höekonj'~nkt1:råren (i förhål lande till de närmast fö!'egåenå.e 

konjt.:.nkt·,;.ravna;!;tningaårG:n) och sj·J.nkit ~.<nder lågkonjunkturåren (i för

hålla.r..ue till ri.e närmast föregående högkonjunktu{·åren) . Förändrings

takten i skatteintäkte~na har därmed {utom år 1958, 1964) auto~~tiskt, 
dv;; vid föreg·ående å.rs ~ka.tt~satse~ , utveckla·hs på lilr.nande sätt ( t abell 

20) . Även spc:.randeförä.ndrincren , sorr' samvarierat starkt :ned den au to:r.a

tiska skatteir.tälctsförändri.l".gen (korrelation 0 ,97 ~, har i allmänhet :följt 

konjunkturen, dvs utvecklats cykliskt (bild 21 ). 1 

1) Att fö r ändril1(;stakten '.kt'.Tecklats cykliskt (dvs i samma r i i<: t n i ng som 
kon~n.lcturen) definieras i kapite l 3 på :följande sätt : ·.1nder högkon
junk~åren är den relativa ökningen större eller den relati•~ minsk
~il".gen :nind.re än under de r>..ärmast f'creGående låzkon;:unkturårer, medan 
den relativa. ökningen är r.ti~dre eller de:~ relativa :r.inskningen större 
under lågkonjunkturåren än under de närmast förecrående högkor.jt.:.r~tur
åren. Viri. motcyklisk utveckling av f ör ändringst&kten gäller i stäl
l et motsatsen. Det gäller följaktligen hur förändringen - inte va
riaoelns absoluta v~r:ie -nar förändrats . ~r för ändringen varit bä
de r.osi'!;iv och. :Legativ a nvi:bds uttrycket fcrändrin,:tata~t. v::.a. enba:d 
pcsi ti va f:lränd.!'inga.r talar vi i stället om öknil16stakt. Ar.vänC:s där
e mot ·.1 t tryoket "varia·o~ln har utvecklats ... ' ' , evsca det ab sol t< ta vär
det - inte förl:;.ndl, i ngen . 
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Bild 21 . Den s tatliga sektorns sparande (inklusive aktieutdelning och 

affärsverkens vinst) och b!'Uttoinveste:ri:ngar (exklusive under

håll) under perioden 1952-1965. 1952 års priser. Miljarder 
kronor . 
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, Sparande , 
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HK 61 
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63 HK 65 HK= Högkonj. 

LK = Lågkonj. 

Käll a : tabell 20. 

Såväl den sta tlica sektorns sparande som dess geno~snittliga spar~ot 

har därmed i stort s ett varit spegelbi lden av den komm~la sektorns 
(bild 22) . 

Trots att spara.ndets förändringstakt -:ltveoiclats cykliskt ha.r förändrings

takten hos inveaterine~rna (liksom hos konsumtio~en) , vilka så gott som 

helt finansierats med sparande under perioden 1953-1965, enligt bild 21 

(respektive bild 15 på. sid 50 ) utvecklata i notsatt r iktning som konjunk-



vuren (utom år 1956 och 1964) . För perioden 1953- 1965 har det därmed 

varit ett ne6ativt samba~~ rr.ellan den årliGa inves~erings- och sparande

förändringen (korrelat~onskoefficient ~ 0,5C). 

Bild 22 . :;Je~ genomsnittliga sparkvoten (= relationen mellar. sparande 

och skattei~täkter) Ll~de~ perioden 1952- 1965 för den statliga 

(inkl·.lsi ve investeringsl:idrag, exklusive aktie~.; tdelr.inc och 

aff~sv~r~ens v~t) oc~ Qen ~o~la sektorn (exklusive 

kyrkliga kom~uner, affärsverk samt aktiebolag och stiftelser) . 

1952 års .:priser. 

-53 -55 -57 - 59 
HK 

LK 
~ 

LK 

Källa: tabeH s och 20. 

-st 
( 

HK .. 
) .. 

-63 

LK 

-ss 
HK 

stattig sStor 
Kommunal sektor 

HK= tJöfltkOI)junktur 
l K= g onJUnktur 

Trots att den ~tematiska akatteint~~tsförändringen i regel varit rela

tivt större ·.1nder högkonjunJ<t·.lrå.r än under lågkonj'.lnkt'.lrår, har ekatte

och avaiftshöjningar främst före~o:r.n'.i t unC.er högkonj·.mkt"J.rår . Den au to

~ (icke-e.utonatiska.) skatteintäktsföl·ä~drir_gen har s!ledes utvecklats 

i sanna riktninG (utom år 1956 oc~ 1961) som Lonjunk~en. Under perio
den 1953-1965 har den a~tonona skatteint~tsförändringen därmed i regel 

gått i motsatt riktning son förändringen av investerings- och konsum

tionautgifterna , vilket även- f~stän inte i lika hög grQd - gällt i 

förhållanQe till förändrinGen &V de totala utgifterna {dvs inklusive 

transfereringar) . Förhållandet har varit likartat för såväl den automa

tia~a SOI:'l den totala skatteintili<:ts förändringen (bild 23 samt tabell 20 

och itit) . 
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Bild 23 . Årlig autonom skatteintä.ktsförändring san-c å.rlig förandr::.ng 

av -cotala skatteintäkter och investerings- plus konsumtions

utcifter under perioden 1953-1965 för den statliga sektorn. 

Procent . 1952 års priser. 

A. 

- 53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 

Förändring av 
totala skafte
inl äkter 

f<)rändr i_ng av 
•nyestennqs
ocl'l konsult! -
l ionsu tg ifter 

•t. j B. Autonom skatte-

10 r--'-Ciiiie;:o;-::7~~===~~,.~-:......~~;...--~:=:::::~==--- intäktsförändring 
- l ':<?<"-;;s.-~----. -== r:::::.'!!irn~~vo . 
.__-:·:-====--~:----f-+--~--====:-+-----+-----+-·--==---- konsumtionsutg.. 

- 53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 
HK • HK HK 

LK .. ~ ~----. 
( • t LK HK:Högkonjunktur 

LKd..ågl<onjunktur 
LK , 
Källa : tabell 1 och 20. 

Av undersökningsresultaten att döma synes det vara e~ ri~lig hypotes , 

att den statliga sektorns språngvisa expansion under perioden 1953-1965 
bland annat vcrit ett resultat av en ~edveten konjunk~~rpolitik, något 

som även antyds av de årliga finansplanerna under perioden ifr~ga. 1 ) 
Investerings- och konsumtionsutgifterna har - enligt de;ma hy:;->otes -

tillåtits öka främst under konju~turavmattningsar meda~ skatte- och 

1) För att kunna säga något mera bestämt på denna punkt är det nödvän
digt att med ledning av skriftli8a ( t ex statsverks- och and.ra -pro
positioner, r iksdagsprotokoll) eller muntliga (intervjusvar) källor 
försöka k~mma åt motiven - främst de konjunkturpolitiska - bakom den 
statliga sektorns årliga utgifts- och inkomstförändring. En sådan 
ingående analys faller utanför denna undersökning . En diskussion av 
vilka motiv , sor11 kan ha legat bakom den statliga finanspolitiken 
under bland annat den studerade perioden, finns i L. Matthiesen "Fi
nanspolitiken som s·tabiliseringspoli tiskt instrument'' i E. Ullldberg 
m fl "Svensk finanspolitik i teori och praktik" , Stockholm 1971 . 
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~vgi:::'tshö~r.ir.ga:r- :. regel förlagts til:. hcgkon~ur..kkrår, vilket verkat 

k:mj·;.nktt:.rs-:;abiliser~nde . Det s~mes i så fall vara riml ig'.; ett tala or.t 

e:t ~ k -olatå- e~ler "ra-:.che"t''-effek~ beträffande de statliE;a utgifternc..s 

(däremot ej skd-:.eintäk.ternas) tilh~äxt år f:-ån år . 
1

) 

Ur.C.er !-.ög:,Co~lju:t~<t·.J.::-å.ret ~964 s jönk ckni!lgstak:ten 1:-.os :'..n,resteri;J.gs- och 

ko:r:~umtion:;mt,:;it'ter:'la e~dast svact. Samtiå.:'..et var ska-tteintäktsökningen 

"!;i}l f:Sl~u ij.V ::;~-catte- och avgiftshcjn:'..l16·ar förtålla.:r:devis liten, vil~et 

o:::k:;å verk~e i dcs~biliserande ri:.-ctr.ing. Även under lågkonjur.ktu.råret 

1958 1;y:::ks der. C.e;;~abiliseranå.e avvikelser.. berott på såvä.i. utgifts- som 

inkor.~stsi:ian . Ökninss tc.k:ten hos investerings- och kons·.lmtions·.J. tgifter

na steg :.Wmligen e!tdast o·octydligt · . .mder detta år. Samtidigt ökade 

skatteauto~atikens kontraktiv~ ve::-kningar kraftigt, vilket endast delvis 

uppvf~C.es ~v .d."ti3är C.er - skattesäli<.."li l'l(l'Qr - :r.ed :r.otsatt inverkan. 

5 - >· uen ko~~nala s ektorne stabiliserand.e utveckl ir§ unå.er större 

delen av perioden 1953-1 965 (dvs exklusive åren 19 54, 1958 och 

1964-:1965) 

Un:ier den at·.J.dera.de perioden har enligt tabell ) avrä...:-cningedelen i det 

1:-uö.g~trr.äea:::.e-a. s katteunderleget varierat ·aetyd.l:'..gt mer än förskottså.elen 

r:1er. i reiJel !t sarr.ma håll (ko:r::-elat:.on 0, 8 1). ViC. de konjuli.-ctttrförhål

landen (fyraårig ~or.~u~~turcykel med. t~T.ligen ~emna svängnir~r u tom 

t:.nC.er åren 1956-1957) som rått har förän~ir~atakten hos detta skatoeun

der~;r; - ti:: föl~d av der. tvååriga tidseftersläpnin&en - enligt bild 24 

. .l.<N eckla,.._s notcykl iskt - utom år 1959 - under större delen av perioden 

1953-1 956 (dvs exklusive 1954 , 1958 och 1964-1965). 

:Den ac:. ';or.~e;-uis"-cs, förendri~en ( dvs vj_d föt·egå.ende års utdebi terir.g) av 

skatteintä.kterr.a (o kommtlnals:-catteuob e talnir.garna f rån staten till 

komcr~nerna) har u~veckla"ts p~ likar~at sät"t och därmed er.ligt bild 25 

l) Peacock & Wisemar. har fört fram en s ::< ":::-atchet"- eller :platåteori 
fö r de offentli~a utg:'..fterna. Den offentl iga sektorns andel av BUP 
stiger sna·o-:ot u::1.der krig och de?ressioner f ör· att liGGa stilla un
der :r:era ~o=a.la ti:l.er , fastän på en allt högre nivå. ~:otstå.ndet 
T.ot s:,Cattehöj~ingar J::Lndrar ex?ansion ~nder normala tider . Först 
:'li:'.r :r.otst:1.."1det lättar ·..tnder krisår r.töjliggörs ge nom skatuehöJnin.:,c-a.r 
U~~ftsexyansionen. Se VLdare ~ot 2 pi Sid24. 
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Bil~ 24. Procentuell årlig förändrinc av budGet~ässigt respe~t~ve hypo

tetiskt skatteunderlag för de~ kommunala sektorn (e~<lusive 

kyrkliga kom~uner, aktiebolag och stiftelser) unaer per~oien 

1952-1965. 1952 års priser. 

Hypotetiskt 
skatteunderlag 
Budgetmässigt 
skaneounderlag 

-20~----+-----~----~----~-----+----~------~ 
-53 -55 -57 -59 

HK 
LK LK 

Källa: iabelt 3. 

- 61 
HK 

LK 

-63 -65 
HK HK-::: Högkonj 

LK: L§gkonj 

varit s pegelbi:den av mots-varande utveckling hos staten. Förändrincs

takten hos ciet koru:nmala totalsparandet (vid föregae?J.de års utdebitering) 

har även varierat mot konjunkt~ren (bild 6B på sici 37). 

Förändringsta~ten hos kommunalskatteinbeoalningar~a :rå~ h~shå!~en til~ 

staten, vilka baseras på ciet s k ~~Eotetiska skaoteunderla~et, har - i 

likhet ~ned statens skatteintäkter - i rege~ :öljt konjunk'xren ( ~abeE 18). 

Relationen mellan det ?!ypotetiska och det budge"!;~ässiga ska:tteundel·:i.age~ 

har även i allmänbet utvecklats cykliskt (bild 24 eva~). Detsa:r.ma 

har därmed enligt bild 26 också g[llt ~ifferensen neilan kcmmunals~atoe

inbetalningarna till staten och kommu~s~tteutbetal!1ingar~ till k:om-

munerna. 
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Bild 25. Årlig a.utona:tisk skatteintäktsförändring (dvs vid föregS.ende 

års skattesatser) för den statliga och den koMmunala sektorn 

(exklusive kyrkliga kommuner) under perioden 1953-1965. Pro-

cent • 195?. å:c·s :r:>riser. 

. ,. 
20 

10 Siaflig se-kior 

Kommunal sektor 

-10 

-53 -55 -57 -59 -61 -63 -ss 
HK HK HK HK:: Högkonj 

LK LK LK U<= Lågkonj 
~ ~ 

Källa: tabell 5 och 20. 

Bild 26 . Den årliga differensen mellan kommunalskatteutbetalningarna 

från staten till kommunerna och kommunalskatteinbetalningarna 

frå~ hushållen till staten under perioden 1953-1965 i procent 

av B}Tl? till marknadspris. LöpanQe priser. 

-1,0 

-53 -57 
HK 

LK 

-59 

LK 

-61 
HK 

-63 

LK 

-65 
HK HK: Högkonj 

LK= Lågkonj 

Källa: Råmaterial från Årsbok för Sveriges kommuner 1952- 1965. 
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BNP 
2,0 

1,0 

Det budgetmässiga skatteunderlagets efterslä.pni:n.; (dvs denna differens) 

tar följaktligen vari t s t örre :mder högkonjunkt·.1::-är fu1 o.:. nde::- lå.skonjl~nk

t·..lrar . Under konjunktura:vrn.:. t"tningsåren (u. tom år ~ 9 59 ) h~r de t buci,:-re t

nässiga sks.tteunderlaget dessutom ökat snabbare än det hypotetis;ca me

dan förhällandet vari t det omvii.Jul.a under högkon~unkturåren (u to:r. il::-

1956) . Det buci€etmässiga skatteunder·laget har därviå. var:.erat rr.er än 

det hypotetiska (bild 24) . 

De statligt tiä.sbestämda investerin.,oarnas förändrl.!'lgstakt har i regel 

utvecklats rr.otcykliskt, vilket gäll t sil. väl inklus i ve som exkl;..:si •re kon

rr.una.l t bostadsbyggande (bild 5 på sid 32). Konjunkt-...~ranpa.ssningen ha.r 

dock varit nitgot bättr·e för de statligt tidsbestämda investeringarna. 

exklusive bostadsbyggs,ndE: än för det komr.r.mala boc;tadsbyggandet. Der. 

s timulerande effekten frän de ~tatligt tidsbestända investeringarna var 

särskil t betyde.::sefull tmder recessionsåren 1953, 1959 och 1963, d.å 

större ö.elen a v den ko!r.munala sektorns automatiska ex:pans:iva verknL'Igar 

härrörde från ~em (bild 27) . 

Bild 27. Automatiska vedcninear för den komrrrJnala sektorn (inklusive 

kyrkliga kor.~r.r.mcr , aktiebolag och atiftelser) tmder perioden 

1953-1965 i !>recent av Bl-I:P. Löpanie priser . 

-55 -57 
~ 

HK 't LK 

Källa: tabell 18. 

-59 -61 

LK 
( I::IIS. 

Ink!. statl. tids
bestämda in
vestenngar 
Exkl. boslads
byggande 

-63 -65 

Exkl. bostads
byggande och 
övr. stat!. tids
bestämda invest . 

LK 
HK 
HK= Högkonjunktur 
LK= LagkonJunktur 

Konjunkturanpassningen hos de kommunala ~ves~er~ngarna nar aar2ge~o~ 

under större delen av perioden 1953-1965 varit något bättre inklusive ä.11 

exklusive såväl bastadebyggande som övriga statligt tiQsbestämda inves

teringar (bild 5 och 28 på a i å. 32 respekt i ve 70) . 
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Bild 28. Årlig procen-v·.;.ell :'öränd.ring a•t bnttoi?J.vesteringar!l.a (exi.lu

sive ~ndcrhäl~) för den kommunala sektorn (inkl~sive kyrkliga 

ko~~uner) under perioden 1953-1965. 1952 irs ~riser • . ,. 
20 

10 

o 

' 

lnkl. bostadsbyg~ 

Exkl. bostadsbyg~ 
+-------~~~--------~~----------------

- 3 -55 -57 
HK 

) 

LK 
) 

Källa: tabell 11. 

LK 

-61 
HK 

- 63 

LK 

-65 
HK 

) 

HK= Högkonjunktur 
LK= Lågkonjunktur 

Den ,öpande pris- och :önestegringen (såsaD den återges av exempelvis 

~risin1ex för den koQ~~nala sektorns nettckos~nader) har ~nder större 

delen av pericden 1953-1965 :'ölj-;; konjunkturen. Den komm:..:.nala konsum

tioner.s e..~""Gcnatiska :'örändring har c;.tveck:!.a-;;s på likartat Gätt. !";.tama

tiken på ut.r.iftssidar. (~ ir.ves~eringar, konst.:.r.Jtion pL!.s trans:!~ereringar) 

har trots de"tta förä.nd.re..-;;s notcykliskt under större delen av perioden 

19)3-196), viLket :föl.)ak"Gliger. ~teslutande berott ~å investeringsa·..ltoma

tiken (bi~d 29 saDt t~bell 13 och**). 

Av den komm·..:nal"-. :.;ek-vorns verkninge-r under perioden 1953-1965 har enligt 

ta·oell 9 h·;.v\;.ddelcn vari-;; ett rest.:.ltat av at;.tonatiska förändringar på 

:J.tgi:fts- och inkon8tsidan (varr.~ed här avses konmt;.na.lskat~einbetalningar

~, evgif~e~ etc). Se.mm~ntaget har de au""Gone.tiska verkningarna, vilka 

genaDgående varit expar..siva, i regel varierat not konjunkturer.. (bild 29 
och ta"oell 1 a). 

~nder s~örre de:er.. av perio~er.. 1953-1965 (dvs exki~sive 1954, 1958 och 
'96t;-1965 har vidare förär.G..ringstakter. hos s])3.randet, nettouppi.ånir-R och 

flödet av likvida J~edei i regel varierat mot kon~ur.k.turel" .. 1) Sar.\tidict 

har detsaDr.Js. giHl t förär.C.ringstakten c.os såväl investeringarna (både 

1) Totals:;Ja:-a!l:.lets fcrä!ld:-ing har utvecklats motcy:.diskt även o:r. af
fiirsverkens s~Jara!l:le inklude:-as, vilket vare sig total t eller fc:
d.e :;i:-skilda verksamheterna (ha:nn, elverk, vatte!l- och avlop~osverk) 
·;_tveckla:~(; på n~got systematiskt sätt i konj· . .mkturförlo:;Jpet ( ta·oell 
5 och 6). 
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"Bild 29 . Totala verla:ling3.I' :fördelade på a"t;."':.omatik och !t~;ärder för den 

ko=nala sektorn {inkh.sive ky::-kliga komm::.ner, aktiebcla.:; cch 

stifteher) v.nder perioden 1953-1965. Procent a.v BNP. Lö:Pa-"lå.e 

pr:.aer. 

A. Totalt. 
Au1omatik 

-53 -59 -61 -63 -65 

1,0

1 
~· Investeringar.~ 

-~'~ 

Au1omat ik 

Åtgärder 

-53 · 55 -57 -59 - 61 -63 -65 

1,0 C. Ska'tter, aw;;~ ifter. 

-tO 

LK 

-55 
HK 

- 7 ·59 

LK 

-61 
HK 

- 63 

LK 

-6 
HK 

• 
Atgärder 

Automatik 

HK= Högkonjunktur 
LK= Lågkonjunktur 

Källa: tabell 18 

exklusive och inklusive ~-comrnu:nal t bostadsbyggande) som kassar. (= k.a:3sa.-, 

ba.nk- och postgiromedel S2llli kortfril:ltigt innehav av oblieationer), 

vllket framgår av bild 6, 9 , 10, 18 ocl: 28 (:p! s:.d. 37, 4'1, 42 , 56 

respekt i ve 70 ) • Genom kassau:;;::pbygg-.aa.cien (bl a. fcr.ä.a.vs ä tt~ir.gar) u11å.er 

recessionsåren har investeringarna inte öka~ lika nycket so~ f:ödet av 

likvida ~del . Under högkonjunkturåren ned kassaneddragning (bl a fond

uttag) har ökningstakten hos investeringarna i stället inte behövt ~ins~ 

lika. mycket sor.1 hos flödet av lilcvida rr.edel. Till följd av dessa kassa

förändringar har likviditeten (t ex relationen reellan å er~ sidan ka66a-, 

ban..lc- och ]:<Jstgironedel sant kortfristigt ~n.'let-.av av obligationer ~ch. å. 

andra sidaL totala utgifter) tend.erat sjunka un~er nögkonjunkt~rå_-en och 

öka eller vara oförändrad unier recessionsåren (tabell 13). 
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Ver~inga::'na av den komnunala sektorns åtgärder, vilka er~igt tabell 18 

varit omväxlande expansiva och kontraktiva, har i regel varit konjunk

"';urstc.bilisere.nde (~;.ton år 1959) . Detta f örhÄllande har främst berott 

på imresterir..!,-arnas motcykliska utveckling. Under periodens senare del 

har ätgärder:1as atacilise::'ande effekter dessutom varit ett resultat av 

att utdeoiteringshöjningarna varit större un~er högkon~u~~turåren än 

=der konj i.Ulkt·;.rc;,vma"ttningsåren. Verkningarna. av åtgä::-ä.erna har viciare 

i regel under större delen av perioden 1953-1965 (dvs exkl~sive åren 

1954, 1958 och 1964- 1965) tencerat utvecklas i samma riktning som verk

ni~~r:na av autoT.ati~en , vilket på inkarostsidan dock endast gäll t ~nder 

perioiens senare del (bilå. 29) . Hos kommunerna har förändringen av in

vesterings- och ko:'lsu:r.tionsutcrifterna däriger..om - i notsats till för

hållandet hos staten - i flertalet fall unå.er perioden 1953-1965 gått 

å~ sa~ma håll son skatteintäktsförändr~~en , vilket i är~ högre crad 

gällt för de to~la ~tgifterna (bild 30 samt **) . 

Bilå. .30 . Årlig p·ocentuell förändring av skatteintäkter samt investe

r ::.:'J€8- och ~onsumtionsu tgifter ( exkl~.;.si ve bostadsbyggande ) för 

den kommu~l~ sektorn (eL<lusive kyr~liga konm~.;.ner) t;.nder pe

rioden 1953-1965. 1952 års priser. 

-53 -55 - 57 -59 
HK 

LK 
" 

LK 

Källa: tabell 1 och 5. 

-61 -63 
HK • LK • 

-65 
HK 

Skatt~intäkteor 

Investerings- och· 
kons u mt ionsutg i'fte1 

HK"' Högkon junktur 
LK = Lågkonjunktur 



Den korununs.ls. sektorns 1;."•veckli!18 i s"!;<lbilise:::·ande r)ktning (ehuru i låg 

grad) synes i första hand y-!.~erst berc"!;t på det kcr.w.n.:.r..ala skat ~e systemet, 

vilket verk:1.t kon~unk.turstabiliserande J:ä två väcu·. 

Förändringstakten hos ~ommunals~atteinbetalnir~arr..a f~~ hushållen till 

staten har fcr d.et första fi.iljt ~o:'1.junkturen och dt::-meci. ver~<at i stabi

liserande riktning, förutsatt att inbetalni~;urna ~fråga inte verkat 

sti~lerande på ~tatens utrrift~be~ä~e~_et. Dec fcr~ållandet att föränd-

ringen ::.os statens investe~i!J,:~:::' oc/', ko~ISumtion varierat :r.ot såväl kon-

ju:tlkturen som spara:ndets fö~än:l:i~ kan tyda på att så inte vari t fallet. 

Kommunalska.tteutbetalni!'!Ga:::-rlas och totalS!l<G·a:'1.dets föräniring har ~ 

det ar:tdra i stället vc.rierat mo"!; konj:;.nkt·..:.ren, vilket även synes vara 

en bidragande orsak till åtgärdernas stabiliserande verkningar. Expa~

sionen av investeringarna, vi~ka till drygt hälften finansiera."!;s meå. 

sparande, ~örefal:!.er nä.n:.igen ha, underlättats av den 3-U t<.:ns;tiska tots.l

spo_randeökningen ur..der recessior.sår och diimpats av att to~a,lsparand.et 

at;.tonatiskt nir.skat unci.er högkonju11.-l<turår. :Der. ~·~tomatisk:a r.eG.gå:ngen 

av total s.rars.nuc·.; under högkon,:!unkt'ui·åren :<..an dessu to :r. ha biå.rag::.. t till 

a'tt utdebiterir.een under J:e:::·iodens sena:r·c C.el ökat <;na.bba:c·e under ~-:tög- än 

under l ågkon~unkturåren, v3-rigenom korr.mul".al ska tteinbe talr.il".garna ä ven 

blivit större &'-n eljest ·~r.der ::.ög:-.on~un!.<turår·en, 1) 

1) Unde~ ire~ 1953-1959 tar ~e~ ko~munala utQebiter~ngen - ge~oms~itt

ligt sett - i stället ö;cat :cer unC.er kor.~urC.<turav:T:attningså.re~ ä.n 
ur..der högkon~ulli<:turåre~, vil~et :can sa,mmar.här,€a. :r.eC.. speciella ~<on
~unk:turförhållanliEm två år tiC..iga.re (infls.toris~ lör.estegr::.ng år 
1952, överkon~uMtur år 1955, osymmetrisk kor.junkturcyk.el 1956-'1937 
~eci lugnc.re hög~onJu11.-<tur ood enUast svag ökninG av der.. intjänaci.e 
inkoms~en år 1956 samt mellan~ 1957) sant den C.ubbla utl.;ctalningen 
av fastiGhetsskatt år 1957 (**): Till följd av C.essa förhållan~en 
ökade det budgetmässiga skatteunderlaget kraftigt ur..der höc~onjur~
turåret 1954 och mellä-nåret 1957. Skatteunderla~;et sjönk i stället 
betyå.ligt under recessionsåret 1958 och ökaå.e endast svagt under 
konjunkturavmattningsåret ·1959, vilket i sto:·t sett även ö•rerens
stämffier ~ed resultaten i ett schemati~kt exempel baserat på dylika 
konj~nk~~rförh&llanden (se sid 185, 189 i del II). 

Under högkonjunktc;råret 1955-liöjdes inte ddebi teringen, trots en 
kr<lftie nedgång a.v sk3,tteunci.erla.gct. En bid.racande orflak till detta 
kan trolietvis vara den mycket stora skatteintä;ctsö;cni~e~ under 
Qe två närmast föregående åren, varav en del obligateTiskt avsattes 
till den all~änna skatteregleringsfonden. 
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Den komm·.mala seldorns r.1otcyklis~ expansion ·.mder större delen av :perio

den 1953-1965 synes i andra hand ha varit ett resultat av de statlirrt 

tidsbestär:lda investeringarnas utveckling, Särskilt på denna F-mkt finns 

det ~ock anledning att reservera sig. Det k~. nämligen inte utesl~tas, 

att de statligt tidsbestämda investeringarna endast påverkat saf.lf.lansät~

ningen av cie kommur.ala investerir.garna (närmast nettoir.vestei·ingarna, 

dvs efter avdrag för statsbidrag) och inte ~eras storlek. Denr.a fråg~ 

kommer att ä.isbteras li:i.ngTe fram (.:9å sid 183). 

Sammanfattningsvis synes ·..;ndersökningsres~l~aten vara fö:-enliga me:i fö

res~ällningen, att den ko~n~nala ~tgifts- och inkomst~tvecklinee~ - ge

nom en kom"oination av a·.1tom<1tik och åtgärder - verkar i staoiliserande 

riktning vid en ryraårie konj~nkt~rcykel med regelbundna svängningar, 

5.4. Den komrm:.nala sektorns desta-oiliserande ·..1tveckling 01.nder åren ~954 , 

1958 och 1964-1965 

5.4.1. Resultat 

Unde~ konjunkturavmattningsåret 1958 ö~acie de statligt tidsbeseända in

vesterin..r.arna endast svagt t:::-ots :<:onjunktu:cä-vmattninger:. Även under 

högkonjunkturåren 1954, 1964 ocr. 1965 ~ar dessa investerincars öknings

takt .följt konjunkturen, vilket främst berott pi det kommunala bostaO.s

bygga!l.å.et (bild 5 och 2'7 :;>a sid 32 res.pektive 69 ) • 1) De statlic-t tids

eestämda investeri~arna sar.1t den a·.1tor.1atiska investerings- och u tgifts

förändringen har därr.1ed verkat i destabiliser2.nde riktning v.nder åren 

1954, 1958 och 1964-1965 (i motsats ~ill övriga år under perioder: 1953-
1965), vilket även framgår av bild 29 (på sici '(1). 

Den :<:ommunala sei.<torns ver!atinga.r har :öl ;ja.koligen vari t mindre :lesta".:Ji

liserande ~;_nder år ~954. 1958 o::;h ~964-~96) exklusive än i:tkbsive s~väl 

1) Det kan ligga nära till hands at~ fråga sig, varför de statliet 
kontrollera~e investeringarna - främst bostadsbyggandet - utveck
lades cykliskt under åre~ 1954, 1958 och 1964-1965. Vilken före
ställning om exe~~elvis konjunktu:-läget ha~e man på centralt, stat
liGt håll när åtgärderna ifråga beslutades? En analys av denna 
fråga faller dock utanför denna undersökning. 
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bostads'oyggar!.C.e som övrige. statligt tidsbestä:r.da i!'l.vesteringar ('J il d 31 

~~~5rd ned bild 17 på sid 55).
1

) 

Bili 3~. Totala verkningar fcr· den statliga sektorn under fe:c:'..oien 

1 9 55-1965 sa~ t för O.en ~<o:r.munala sektorn unC.er periocien 19 53-

196). De statligt tidsbestända investeringa-rna ir1går i d.er.. 

statliga sektorn. Procent av B!tP (enligt OECD: s definition) 

år t-1. Löpande ~riser. 

-65 
HK 

HK:: Högkonjunktur 
LK = L3gKOnJ u nk tur 

Der.. ir..flatoriska lönestearingen år 1952 förde :r.ed sig en ~aftig ök!'l.i~ 

av det b".ld~etmässiga skatteu!'l.derlaget ~ 1954. Detta s~tteunderla.J ();ca

de vidare kraftigt u!'l.der år 1957 och s~ör.k under år 1958, vilket i unge

fär lika l:ög grad beroC..de på Gpeciella konj·J.!'Jkturförhålla!1.de!1. två år ti

digare som på den d·.lbbla ·..~t·::Jetalningen av fastighetss~tt år 1957. 
2

) 

~) E!'l mind!'e anciel av 6.e expa.nsiva verkningarna fran de statligt tids
bestämda ir:vesterir..garna ·=der åren 1964-1965 kan dock inte betrak
tas såson destabilise:-ande. Dessa verkr..ingar härrör nämligen från 
s~atskor.lr.lunala oeredska~sa!'beten, vil~ framför allt kom t:'..llbaka
gaer..de glesbygdsregioner rned sysselsättningsproble:r. till godo (ta

be:!.l 8). 

2) se not 9å sid 74 • 

• 
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Vid. föregå.e~å.e ers u ,;ctebi terir..g har sl<_a tteintäkts- oci". totals parar!deför

ändripgen likaså varierat meci. konjun.~turen under åren 1954 och 1958 ("bild 

6 och 25 ~å. sin 37 respektive 68 ). 

Av tillgänglig:;. konj· .. mktl;.rind.ikatorer att ci.ö:r.a v=- kon~ur~'<turavmattninge~ 

under åren 1962-1963 inte lika dj~p som 1958-1959 &rs. LönesteeTingen 

under år 1962 och 19G3 var dessutom densanna som 1961 irs meda~ den 

sjönk U!'l.der ar 1958 och 1959. Un6.er ~ögkor<l~rJduråren 1964-1965 sjönk 

dä.rr:1ed inte skattev.nderlaget a"bsol~t sett, vili<::et vs.r fallet under hög

konjun.~turen 1960-1961, ut~ endast dess ökni:~sta~t ("bild. 24 på sid 67). 

Den at:.tomatiska förä:1.ci.ringen av koml:lunalskattein . .Jetal!:J.i:lgarna till staten, 

avgifter o d har därefcat c!Lligt bild 29C (på sid 71 ) - motsa-;;s till 

kommur:alskat~eu~betalningarna oci: auto:r.atiken på utgiftssidan ·.ltveck

lats i kor:~un.'<:turstebiliser~nde rikt~i~ (ci.vs cykliskt) u~der åren 1958 

oc!: 1964-1965. Samrr.ar:tacet har ~dornatike:1. _?a utgifts- oc~ inkor.~stsidan 

dock ve~kat i destatilise~ande rik~~ing under åren 19)4, 1958 oc~ 1964-
1965 {"bild 29A på sid 71 och tatell 19). 

Und.er ~ög:<::onjunktu:-året 1954 ökad.e sparandet act! flcdet av likvida ~~edel 

kraftigt. Sa:r.tiiitrt fcrel<om destabilisera.~d.e åtp.ärder i form av utdebi

teringssänkning och investeri:'l€sexpansio~ (6aVäl i!'l.klusive so~. ex:.~lusive 

ste;:':ligt tidsbes"täm::la invester-inaa::-). Trots :;.t-:; investeringarnas ck

ningsta.'<.t s~ön.<. under detta år var de~ än:.l.å fc:-h&l::.~devis hög (bild 5, 

6, 8, 9, 10, 28 oci:: 29 J;å sic'~ 32~ 37, t;.O, 41, 42, 7C respektive 71). 

Även under kor:~ur>.kt·..lravrnattningsåret 1958 med sps.rande- och lånefP.inskni::~g 

verkade ci.e :.Co~rr.u:'lal~ åtgärderna (i form av inve:dteril"'..gsmins~ing och v.t

debiterineshöjning) i ci.estab~liserande riktning. 

Den xo~r.unala upplåni~gen var prio:-iterad p& ~reditDarknaden ~nde~ hög

konj~nkturåret 1964, vilket underlät~ade investe::-ingsexpansionen u~der 

det-:;a år. Ökningen av totah;pa~·anlle och upplåning (rr.ed ca 50 %) förde 

med. sig en kraftig stegring av flödet av li.<vida medel. För a t t finan

siera de!1. automatiska utgiftsexpansionen och de~ kraftiga öknincen av 

de icke-automatiska (dvs exkl:J.sive statligt tidsbestämda) investeringarna 

u~der år 1964 krävde::; d.ä:cmed en nindre <.::tdebi terings!:!öjning än sol!\ eljest 

skulle h~ varit fallet. Korr.munals~toeinbetalninearnas kontraktiva verk

ningar u~der er 1964 blev därige~om ~ven rr.i~dre än eljest. Utde"bite-

• 
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ringshö,"nir>_garr.a, va-r dock rel2.tivt störro ·J.n:lez:- höekonjunkt•.~råren 1964-

1965 än uncier den föregåe~de konju~zturam~~ttningen 1962-1963. Även om 

de ic:-ce-auto:r,atiska investeringarna ökaC.e under höckon~ur!lcturåren 1964 

och 1965, verkade de utc-if'ts- och inkomstförändrir.gar, son var resultat 

av ko:nmunala etgärder, dtirigeno:r. i stabiliserande ri:<tning. 

5.4.2. Komr.~e~Lta!' -----
Den komgun~la sektorns dostabiliserande verk~ingar under åren 1954, ~958 

och 1964-1965 -tycks - i likhet ned den stabiliserande ettvecklingen under 

större deler. av pericden 1953-1965 - y~terst ha oerott pa förhållanden 

utanför kommunernas kontroll, nämlicen 

1. Det budgetmässiga skatteuncierlagets utvecklir>.g: vilker. blanä. annat 

förefaller ba utlöst destabiliser~~e åtgerder unC.er åren 1954 act 

1958 

2 . :Je statligt ticisbesE:r.da i~vesteri:ngar::ta (främst tie t ::Co;rrr.unala 

~ostadsbyggandet), 

Undersökningsresultaten överensstänr.ler därigenom med föreställningen att 

den konmun&la ;~tgifts- och inkanstutvecklingen ve!'kar i destabiliserande 

riktning vid en os~c~roetrisk konjunkturcykel (med olika lånea eller d.jups. 

svängningar). Resultaten tyder vidare på att den kommur.ala sektorn ver

ka t å er.a sicia:r.. mindre deshbiliserande under årel'! 19 54, 19 )8 och 1964-

1965 och å andra siQan ~indre staciliserancie under större delen av perio

der. 1953-1965 eL\lusive än inklusive ä.e statliGt tidsbestär.lda investe

ringarna (hl d 31 på sid 7 5 j ä..T,fö"'oi med hl d 17 !)å sid 55 ) • E-nl i(ft sta

biliser-ingskoefficie!.'Lten ha!' de statligt tidsbestämtia i!.'Lveste:-in,oarna 

cii:Lrmed - i lii<:het rr.c:i :len kommunala sektorn - ±'ör hela pe!'iocien 1953-

1965 verkat neutralt i konju!.'Lkturförlo~pet (tacell 19). 

5.5. Övric statlir:- konj".lnkturst:vrning av de kommunala investeringarna 

I bild 32 redovisas de e;conomisk-:;Joli tiska åtgärä.er under :pe;-iodcn 1952-

1965, som varit av direkt ~e":;ydelse för den kommunale sektorn. Förutom 

de statligt tidsbestämda, investeri~~arr.a har komn~nerna varit utsatta för 



Bild 32. Schematisk översikt över ekonomisk-politiska åtgärder av direkt betydelse för den kommur~la 
sektorn under perioden 1952-1965 
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stat~ig styrning främst på följar:de vägar: kreditmarkna-den, generell bygg

~aQsreglerinc under åre~ 1952-1957, pa.rtiell ~yggnadsreglering 2:a halv

året 1964-1965 seJlit stimulansbidrG.G till ind·..tstribeställningar år 1963. 

u~aer den studerade perioden har det i regel varit kredi~åtstra~ing un

der högkonjunkturår och kreditlättnad under år ned kon~unk~~ravmattning 

(tabell 15). Korrelationer. mellar. kreditmarknadsindikatorn (årlig pro

centuell förändring av relationen mellan affärsbankernas inlåning och 

l:ruttonational:produl<.ten) och !;.onjunl<;tur·indi:<atorr. (årlig procentuell för

ändring av relationen mellan antal tillsatta och antal lediga platser) är 

för perioden 1953-1965 lika me~ 0,57. Den ~ommunala upplåningen har Qock 

varit urioriterad p~ l~~emarknaden tr 1964 och i viss utsträcknino även 

är 1956 (företräde för lån till l:ostadsbyggar.de samt dess för- oc~ följQ

investerinear. Den kommunala se~torns t_~eut!Janme har i övrigt tenderat 

variera mot konjunkturen unQer perio~en 1953-1965. 

under ~erioden 1952-1957 krävdes byggnaQstillstånd för större delen av de 

komr.r.mala investeringarna, varieenom staten hade möjlighet att inte l:ara 

säsong- utar. även konjunkturvariera dessa investeringar. UnQer dessa år 

var bostadsbyggandet samt dess direkta för·- och följliinvesteringar (gator, 

v~a.r, vatten och avlopp) ;;~rior·iterade. I regel - utom år 1956 - hade 

även skolinvesteringar hög prioritet. En enligt uppgift vanlig form av 

avslag (förutan foroella sådana) ·.lnder den generella b;'lsgnadsre_gleringen 

vax ständig bordläggning av tillståndsansökningar. En detaljer·ad redo

görelse för denn~ reglering fi~s i a~slutning till tabell 22. De~ par

tiella byggnadsregleringen ~nder 2:a halvåret 1964 och 1965 ow.fattade 

bland =:s,t kor:1r.1unala investeringar i samli:'lgsloicaler, idrottshall~r ocl: 

förvaltninesbyggnader (= ca 1/10 av de ko~~unala investeringarna) i de 

tre storstadsregionerna (Stockhol~, Göteborg och ~~lmö). 

Konnunerna erbjöds i februari ~&nai un~er ~on~ur~tura\~attnir~en år 1963 

ett statligt stimulansoidrag på högst 20 % för ~askinbestäl1 ningar inon 

verkstadsindustrin. De s :< stödbeställningar~a, son ir_te fick ingå i 

den ordinarie upphandlinge~, måste ~ock l~gas ut före den 1/5 1963. Le

verans skulle vidare helst ske under år 1963 och senast före den 1/4 1964. 
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Under periode~ 1953- 1965 har den l~fris~iga upplå~inge~ förä~iri~ en

ligt bi~d 33 varier~t åt samma håll son kreditmarknadsi~dikatorn (utom år 

1957, 1961, 1964) medan de~ tillfä 1 lige upplåning€~s fö~ä~iring utveck

lats i J~otsatt riktning sor.1 denna indikator ('.l. tom år 1957 och 1959-1961). 
FöräT-drir~cn av den totcla upplåningen h~r dock tenderat förändras i sam

ma ri~tning som kreditnarknadsindikatorn (utom år 1954, 1958 oct 1964) . 
Därmed har förändringen av den totala - i likhet meu den långfristiga -

upplåning~ under 1lertalet år (utom 1953, 1958 och 1963-1964) varierat 

not konj~nkturen nedan motsatsen ten~erat gälla för den till fälliga upp

låni~~en ( se äv€r. tabell 14). Un~er högkon~unkturåren ned kredi tåtstram

ning har (~ton år 1954 och 1960) tillfälliga lån upptagits. Under kon

junkturavrnattr..inesåren !T.ed krecii tlättnad har dc tillfälliga lånen där

efter avbetalats (uto:r. fu- 1959) . 

Under :len generella byggnadsregleringen 19 52-'i 9 57 tycks en förr.ållancie

vis stor del av korr.:r.unala investeringar ha vari t :prioriterade unå..cx· vis

sa år. Trots detta va~ de i~~onna ~nsöknine,arna i regel större ~n de be

viljade , vilket efterhand. ledde till en växande kö av 1:yggn.ad.stillstå.nds

ansökninear (tabell 22} . Relationen nellan öe\~ljade och inkomna ansök

ninear, som ~nder åre~ 1952-1957 i med€ltal utgjort 0,82, har var2t något 

mindre mder högkonjuYlkturåren 1954-1956 ( lägat år 1955 - 0,64) än under 

lågkonjllllkt1:.:råren 1952-1953. 1
) Den kommunala sektorns 'Dlanerade inves

teringar her samtidigt enligt tabell 11 överstigit (år 1955 och 1956) Qe 

faktiska eller i v-arje fall undcrstici t dessa i mindre utst:räckni :ng (år 

1954 och 1957) än vad, som genoqgående gällt efter det att byggnadsreg

leringe~ avskaffats (dvs Qen 1/1 1958) . 

Under 2:a halvåret 1961) och 5.:· 1965 avslor;s ansökningar om byggnadstill

stånd på semn~lag~ 59 mil j kronor (löpande priser), vilket motsvarar 

1) Relahone~ 'beviljaC.e oct l.nkomna ansökningar har genornsni ttligt sett 
varit atö::-st för skol inves-;;eringar . Denna relat ion ha:c däremot en
ligt tabell ?.2 inte skil ~t sig nänr_värt Dellan å e~ sidan investe
ringar i förval tn:i.r.gofastishe-:;er och soois.la. ändarnål , vilka e nligt 
uppgift i allmänhet varit oprioriterade , och ii. a~dra sida~ e:x:em:pel
vis investeri:'l;_;ar i gator och väear, vilka i regel !iaft hog- prl.orl-
tet (0,82 mot 0,79) . 
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:Bild 33. Årlig procentuell förändring av kvoten mellan affärsba:'lk:ernas 

inlänine och BNP till mark:!ladspr~s sa'!!t lien konmr.mala sektorns 

långfristiga, tillfälliga respektive totala upplåninc (1952 å=s 

priser , mil~ kronor ) under perioden 1953-1965. 
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Källa : tabell 12 och 15. 

0 ,8 ~ av de totala kommunala investeringarna och 1 ~ av deras förändri~ 

under denn~ tidaperiod (tabell 23) . Den partiella byggnadsregleringen 

resulterade även i en växande kö av bordlagda och ej avgjor~ byggnais

tillståndsansökningar. 
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Enligt uppgift från Arbetsmarknads~tyrel~en utlade kommunerna år 1963 

stödbeGtällnirgar inom verkstadsindustrin på sammaniact 83 miljoner kro

nor (löpande priser), vilket motsvarade 1/5 av den totala kommunala in

vesteringsökningen under detta år. Industribeställningarna motsvarade 

samtidigt en ökning av de planerade maskininvesteringarna med 20% (**). 

Un~ersökningsresultaten tyder på att en mindre andel (= 0,1 %av BNP) av 

den kommunala sektorns expansiva verkningar' under· recessionsåret 1963 ut

lösts av stimulansbidraget till industribeställningar. Eftersom de ökade 

maskininvesteringarna-åtminstone till endel-kan ha,genomförts på 

bekostnad av en samtidiG minskning av planerade byggnadsinvesteringar, 

finns det eMellertid anledning att reservera sig på denna punkt.
1

) 

Även om förämiringen av den långfristiga upplåningen (i likhet med såväl 

låneutrymmet som investeringarna) under större delen av perioden 1953-1265 

varierat mot konjunkturen, är det därmed inte säkert att en kreditåtstraM

ning verkat dämpande och en kreditlättnad stimulerande på den ko~unala 

investeringsverksamheten. Under den studerade perioden har för det förs

ta andelen lånafinansierade investeringar varit förhållandevis låc 

(: 29 %). 2 ) Kommunerna förefaller för det andra systematiskt ha anv~t 
kassan och tillfällig upplåning såsom en buffert mot den långfristiga 

upplåningens (liksorr. mot totalsparandets) variationer i konjunkturförlop

pet. Det tillgängliga materialet tillåter därmed inte någon bestämd 

1) Med utgångspunkt från den tillgängliga statistiken över den kommuna
la sektorn har det inte varit möjligt, att på ett tillförlitligt 
sätt undersöka i vilken mån som industribeställningar ersatte bygg
nadsinvesteringar, som eljest skulle ha utförts, Denna fråga tycks 
därför inte kunna belysas utan att studera förhållandena i de kom
muner, som utlade industribeställningar. 

2) Andelen lånefinansierade investeringar har även efterhand tenderat 
sjunka något, vilket i och för sig kan vara ett resultat av den 
statliga ekonomiska politiken (tabell 7). Eftersom likviditeten 
(t ex relationen mellan å ena sidan kassa-, bank-, postgiromedel 
samt kortfristigt innehav av obligationer och å andra sician totala 
utgifter) samtidigt visat en sjunkande tendens, behöver denna utveck
ling emellertid inte nödvännigtvis följts av en minskad känslighet 
för en å-tstramning av kx·edi tmarkna.den (tabell 13). 
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slutsats beträffande lcreditmar·knad;;politikens i:'1ve~ka!1. ~"lå de komr.nnala 

investeringarnas årliga förändri~. 1) Det är i!l.te heller möjliat a~t 
uttala sig om, i vilken nån som minskat låne·..ttrymme ;;.nde:!' högkunjt:.r.k:~ur

åren bidragit till att u tdebi teriP.gshö~nil'.ga.:rna under periodens se!"..are 

del varit särskilt stora un~er hög~onju~<turåren. 

Undersökningsresultaten kan vidare tyci.a :yå, a t t d.en e-e:'lerell<!. 'tyggna.ds

regleringen (under åren 1952-1957) skayade UypdäT.Ua ~ehov, som ef~er av

skaffande-t successivt förverkligades. Heglering-en skt;.lle i sa fal::. haft 

en investerin.e:sdämEancie effekt, fräns t under höckonju.nk~~;.rårer:. Ar..cira, 

förhållanden pei<ar dock inte 2. cienna :!'i!ctninc. Sta,tistiker. öve~ i:rL-com:l'..a 

tillståndsansökni:~~ kan för det första ha civit e~ cverdriven 1;;1~ av 

de faktiska planerna, Det är exempelvis tän.<'ba:r·t, att kommunerna. i goci 

tid ställde sie- i ansökningskön för investeri:tlfjar, so~ man pla:'lerade 

genomföra först längre fram. Investerint;a:!'nas ge:'lO~flnittlige. tillväxt

~ (8,4% mot 7 ,9) och relativa svänEQin.;rar i ko!l.j·..tnkb~förloppet 

har för det andra vari t av ungefir sa.r.1r.1a s-torleksordning efter scr.t under 

byggnadsreeleringen, Investeril"~~~as svänP,ningar har för det ~re~~e 

under perioden 1953-1965 i regel gått åt sar.'lf!l2, hiLl.J. sor.t sparer.dets (viC. 

föregående åra utdeb~ te!·ine'), vilket kan tyci.a på a.,_-t s:yar·ar1det varit en 

väsentlig bestiimninesfaktor fö!' b.vester2.n.:rarr:as kortsi:-ctiga uivec~li1:,:r 

även under åren med oyggnadsreglerbg (bil~ 1 O på siC. 42). De s :-<: ~ 

investeringarna (för~ltningsfastighete~, soc~ala act övr~~a än~~f~), 

av vilka vissa enligt uppgift var apriori terade unde:· oyG.:rnadsretJle:!':.:'lge:'l, 

har enligt tabell 11 för det fjärde :J.tgjort e!l. större a!l.C.el av total~~

vesteringarna under periodens förra del (med '!Jygg:'lads!'ecrlering) ä::J. 1::1-cier 

dess senare del (16% mot 12). Nago~ ~estämt ka!l. ciär~ed i::J.te tclle:!' 

sägas om den generella byggnadsregleringens verk::J.i~ar. Detsa~~a aällcr 

den partiella byggnadsreglerinc;en (2:a halvåret 1964-~965). Vaci :lenna 

!'eglering beträffar har inte något hindrat de kommuner, so :r. ej oevilja t s 

byggnacistillstånd (i forn av avslag eller oordläggning), att i stället 

använda de disponibla ~edlen till andra, tillståndsfri~ i::J.ves~eringsob

jekt, Avslag :;>å eller bordläggning av tillstandscns':ikr.inga.r synes där-

1) Riksbankens penning~olitiska åtgärC.er (ir~lusive ~eg~eril"~a~), v:.l~a 
påverkar det allnänna läget på kreditmarknade~ (oct därx.ei komnu!l.er
nas möjligheter att upJ.>ta kortfris~iga eller långfr:is~igc;., lån), inne
fattas i begreppet ~edit~~knauspolitik, 



med i:'lte i och för sic- utcrö::-a någon ::nå.i.kato::- 1:å "-tt regleri~er. haft 

en ~~VB6terl:'J.Usiämyande effekt . 1) 

6 . lJT','ECKLDHlZK FÖR OLIKA KOMlMIKATEGORIER UNDER PERIOD:!!~: 1953-1965 

Av u:ri:r.ä::ko:r.:r:u:'le::-nas utgifter har under den studerade ~>e:rioien ·ro % fal

Lt :;>å städer~~a, 5% :på kö[>iJ16ar=. och 25% 9å landskommune:::-na (tabell 

2b). :;nuer ;:.erloden 1953-1965 hou· uwecklingen år fr:ht ar av sl<a.tteunåer

lag, spa::-ant!.e , utd.ebi<;erine;, ~;.pplå.ning, likviiitet samt investerir.gar i 

stort sett vari t likartad för ::lessa kor.Jf:lc;.nkategorier samt fö r l ands-;;ingen 

{ **). .Dc"'"sar.u:1a. h:;.r ä'.ren gäl: t fö::- ·::r:d.getEJalciot , v:..L<et i re,:rel vari t 

net;a~hrt och efterhand tenierat växa ::elat::. vt till :ONP (numer1s.<t sett) . 

För ~ands"'"in0en, son helt skatte- (s~~~de-) f~naLsierat 3ina ir.veste

rin5ar, h~r budcetsaldot däre~ot va~it ?QSltivt u~ner perio~ens ~örsta 

bä.::--:;, Landstingens b·.:dgetsaldo ha: äve!l föl~t ~or . .;ur.:.-cturcr. i större 

.;:3s träclming än för andra kommullica. tegor::er (tabell 21). 

La!ldst::.nge:'l, som haft den stör~ta ir:vesteringstillväxte!l ·.1nder den stud.e

rade :;>e::-ioden, tyc~s sa~t ::d::.gt - f;v bud[;etsaldc: att döma - ha varit 

bä.tt~e a:'lpassade ~ill ko~Lju.!"lktl.lren äl! c·v~:..ga kor:umnka~egorier . Eftersom 

detta saldo i bästa fall e:'ldae:t ä:: e.r: myc:.Cet ur,ge:färlicr indikato::- :på de 

samhällseko!l.Omlska verk~:i.~'earna, får liel".l"A s!~:."Vse~s do::k ·:~etre.::Ctas med 

sto::- försikti~het. 2 ) 

1' ) 

2) 

staten kan dessuto:r. ha utövat ett visst inflytande :;>å :le ö.i::-ekta 
fö"i!l.vesteri!lgarnas (led.nir.gsir.vesteringar i ele:1.ergi-, vatten
och avlo:;:>:;; sa:r.t förberedelsearbeten för gator och väcra::-) tidsför
läe·li!·:"li:'lg via s:..:'l ~O:'lti·oll över de 't tota-la bo3tais·oygganiet, vars 
ök::J.inestakt ·.:tvecklats :r.otcylcliskt (frånsett åren ~9~, 1961 och 
1964) under :perioden 1953-1965 ( ** ) . De::J..."la frå6"a konnner ett oe
ha~d.las läL~re fra~ (eid 

De:'l antyda?J. o:r. verknir.carna i konjunkt·J.rförlopret under perioden 
?953-1965 , so:r. föri!nci:t·inc;en av den komm·.mala se>ctorns budge tsaldo 
rrer, ~ekar doc~ under flertalet år (exkl~sive är 1955, 1957-1958) 
i samr.1a riktnL1g som de tota.la verknirl{!arna {tabell 21). 
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Under periori.en 19))-1965 har lien o:!"::'entligc:. sek~orn t,:e::l.om sin exps.noion 

tagit i e:u1språk en vä.xanue anå.el av brutto:r:c.tior.alproduk<.en. Av denn:;. 

ar.del s ökning har hu. v-..trl.uele:'l. fall i t :på ~o:r.muner:r.a . Den kor:u:ru:r:al<'. sektor·ns 

expansion har· därvid ·.lnd.e::-lättc.ts av, att :o:.Catteunderla.get i gex~omsniti 

öka t betydligt ( 1 ,4 gånger) :;;na·obare än ::Jr ..1 t ton<~. tiona.l:proC.ukte~ und.e~· pe

rioden 1953-1965. Undersökningsres·..11 ta ten kan vidare tyria :;>å <>t t även 

större delen av ö.en konr:lW".ala sektorns åri.ige u-;;eif'tsförändrir_g bestäm-.;s 

av faktorer (auto~atik), som ~ommunerna inte ~1rr.a~ påverka på ko~t si~t. 

Automatiken förefaller a.ä.:-vi:l i cverviigande grad ~a va::-it ett resultat av 

händelse::- (t ex investerir1gar) under tidigare är eller av :;ii.:la:'la faktorer 

(t ex :pris- och löneutveckling) , so'T. inte helle r c; t ate!'l k-nnc..~ påverka 

på direkt väg. På kort sikt tycks ~tr,ynnet för komnunernas ecna åtgär

der d~rigenon vari~ starkt b~gränsat på kostnadssidan, vi~ket däremot 

inte gällt för inves terinearna . Kommunerna SjT.es :r:änliger. under rerioci.en 

1953-1965 kun:.'l.<Lt kontrollera :.nveste~illE='naS å.!'i:i.J!-'1. volyn:föränC".ri!!g f:dn

sett den de l, som berott ~~ dc s k statligt t:~oestämri.a (= tiö.sför

lii.gcningen bestämd av atatll.(!a myndigheter) invester:..ngarna ( exkhs.i-ve 

n % res?ektive inkl;.lsive konr.r..malt bostads".oyggande 44 % av sentliga 

kol:U~tmala inves-!;eringar) . 

Ur..der större delen av den unå.ersökta :pe:·iorier! har deJ:. kommunala - li~so:r. 

ri.en statEg-a - sekto::"n följt ett språngvist förlop~o :r.eå. utgiftsex:pansioncm 

främst förlagd till ~erioder med vikanie efterfråg~~ ~ ekonomin, vilket 

vel'kat stabiliserande :?å den e.llmä11na konj"'.lnkt-.tn.tvecklingen . :>en s~at

li!Ja sektorn har därvii genor.lgående verkat kontrak:ti\rt medan den konnu

nala sektorn, son endast skatte- och aveifts- (s;.arande-) firAr.sierat 

drygt häl:ten av investerir~arna, verkat expar.sivt . De:r: sts.tliöa s~k

torn bar vidare varierat mer och haft en bättre anpassni~~ till ~onjuru<

turen än den korr.:r.unal<L . Eftersom den sta t liga sekto::-ns t::.ll växt antag

ligen bestämts bland. annat u tifrå.:.'l. konjJ.nkturpoli tiska hänsyn, tycks det 

vara rimligt att tala om en s k :platå- eller "ra t chet"-e:ffekt, statens 

utgifter har enliet denna hypotes tillåtits öka främst under xon~u1L<tur-
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~vn~t~nincsår ~edan skat~e- coh avgif~shöj~i:~a~ L rege l förlagts till 

å!- meC. ~cgkonju~dur . 

Vaå. d.en kom:r.unala sektorn betri:i.ffar tycks O.e t enaast sicenbart vari t fr å,... 

ga om en dylik pla"tåeffekt. Den komm:.maJ.a ae:dorns i någon mån 

s tatiEsel'ande utvec:.Cli.ng ( i bemärkelsen mindre expansiv under hög

konjunkiurår än under konJUr.kturavmattningsår) under större delen e. v 

per·ioden 1953-1965 (C.vs exklusive åren 1954, 1958 och 1964- 1965) synes 

i stället i första ila!:ld ytterst berott på. det kommunala skattesyste~et, 

viLcet verkat i ko:'lju!'lkturataoiliserande r::.:-ctning pcl två vägar . Föränd

=Lngatakt en hos kommu~alskatteinbetalningarna från ~~shållen till staten 

har - i likhet med statens ska."':; t eintäkter - tenderat följ a konjunkturs~ 

och där~ed verkat ko~tr~~ivt i häo-re grad ~der högkonj~nkt~rår än Jn

der kor.~u~<turavmattningsår . Vie de konjunkturförhål l anden (i regel 

fyratr~g konju:'lkturcykel ~ec. tämligen regelbundna svängningar) som rått 

har förä~dri~stakten hos det komm~nala skatteunderlaget och ~är~ed ock

att kommJ_nalskatt e·;.t"oe"talningarna frå!l staten till kommu!'l.erna - till följd 

av de n "tvååriga eftersläpni ngen - i st~llet varierat not konjunkturen 

t:.nder perioder. 1953-1965~ vi·lket ä.ven förefaller vara en bidragande orsak 

t ill att även ii-tgärtierna :: reg-el ''erkat i kon.)un.'<turstabiliserande r:i.kt

ni:1g. L'l';esteringsexpansio~en har nämligen främs t vari t koncentrerad 

till år ( i regel konjunktu.ravr:Jatt~ingsår) r:ted kraf-tig ökning av skatte

•.:nder:!.;;.e och sparanC.e medan akatte~öjnirl€arn&. under periodens ser..are del 

var::. t s~sk:.l t sto::-a uncier år med r:~insGing eller sv-a.g öi<ning a. v si<atte

u~å.e::-laget, vilka samtidigt vari-t högkonj~T~rår . Hos den kommunala 

sektorn har atgiftsför~drir~arna däriger.om - i notsets t ill förhållan

det ~os staten - te~O.erat aä ~ samma riktning som förändringen a.v skat

teintäkterna . 

I andra hand ~ycks de stetligt ~idsbestämda investeringarna (1~lusive 

kcnnur~lt costacisby~~nde) ~~bidragit till att den ko~unala sektorns 

exparrsio~ under s törre ciele~ av per iotien 1953-1965 varjt s törre under 

~o:'lj·..:nkt•.:ravr.lattningsår än t:.nder hörrkonj".lnkturå.r. Den stimuleranå.e ef

fGkter, från d.essa investerincar synes ha vari t särskil t ::tetydeleefull 

unC.e!' ko::'lj'.l!'lkh::-avma ttni11G!:1~.re.1. 1953, 1959 och 1962 . 
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Den felanpassade offentliga finanspolitiken under åren 1958, 1964 och 

1965 synes helt (å.r 1964) eller delvis (åren 1958 och 1965) berott på 

den kommunala sektorn. Den kommunala sektorns destabil iserande verk-

ningar under dessa år (samt år 1954) tycks emellertid - i likhet med den 

stabiliserande utvecklingen under större delen av perioden 1953-1965 -

ytterst kunna tillskrivas förhällanden utanför kommunernas kontroll, 
nämligen : 

1. Automatiken på utgiftssidan och därvid f rämst de s t atligt tidsbe

stämda inves teringarna 

2. Det kommunala skatteunderlaget , vilket till följd av speciella kon

junkturförhållanden två år tidigare int e - i motsats till övriga 

å r under perioden 1953-65 - förändrades mot konjunkturen under åren 

1954, 1958, 1964 och 1965. skatteunderlagets utveckling f örefaller 

därigenom ha utlöst åtgärder med destabil iserande verkningar under 

såväl högkonjunkturåret 1954 (investeringsexpansion och skattesänk

ning) som konjunkturavmattningsåret 1958 (investeringsstagnation 

och utdebiteringshöjning). 

Under högkonjunkturåret 1964 tycks den kommunala sektorns utgiftsexpan

sion dessutom ha underlättats av att den kommunala upplåningen var ~rio

riterad på kreditmarknaden. I övrigt tillå t er det tillgängliga materia

l et inte någon best ämd slutsats om kreditmarknadspolitikens (likso~ 

byggnadsregleringens) inverkan på den kommunala sektorns kortsiktiga 

utveckling. 1) Förändringen av den långfrist iga upplåningen har- i 

likhet med lånautrymmet - visserligen varierat mot konjunkturen under 

större delen av denna period. Samtidigt kan undersökningsresultaten 

emeller t id tyda på att kommunerna systematiskt använt kassan (via bland 

annat fonderna) och tillfäll ig upplåning såsom en buffert mot den lång

fristiga upplåningens (liksom totalsparandets) variationer. Lånemöjlig

heterna på kreditmarknaden behöver därmed inte nödvändigtvis ha varit en 

bidragande orsak till att den kommunala investeringsexpansionen främst 

varit koncentrerad till konjunkturavmattningsår . 

1) I kapitel 28 kommer vi dock att försöka uppskatta denna inverkan 
på basis av et t urval av kommuner, 
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Sam:r.anfattni!'lgsvis i<a.!l. U!l.dersö~·mir.gs:c·esul ta ten för den kor:~m·.mc:.la sekto::-n 

unie:· :perioden 1953-1965 ö..e::ssu tom i flertalet fall anses vare förenliga 

me i vissa a'r de föreställni!'lgar om ~<ommunal t beteende m m, som redovisas 

i kapitel 2. 



KAPITEL 4. llÅGRA K0011l!NALA I•1ÅL 

1. INNEHÅLL 

I ö.et fö!'egåer::de kapitle-t har vi valt ett "ma.kro:;>erspektiv" :yå den kom

munala se~torn, Analysen har va~it koncentrerad till förändringen i 

aggregerade storh~tcr som totala skatteintäkter, totala investeringar 

etc. I ö.e föl~ande :<a:pi tlen skall vi övergå till att betrakta ·.ltveck

lingen som C.en ter sig "nerifrån" på r.~ikronivan, dvs i den enskilda kom

munens perspektiv. I kapitlen 5-1C presenteras en modell - i olika va

rianter - cver budgetförloppet i komr.ll..:.nen. Modellen (inkLlsive några 

tillhörande mål) testas däl·eftcr i kap i t len 11-30 på ba.sis av ett slur.~p

mässigt u:l'val av kommuner. Inledningsvis presenteras i detta kepi te l 

några hypoteser om kommunala mål, som aP-sluter till den_~a modell. 1) 

2. FOSTULAT - TEOl®~ 

Den teoretiska diskussionen i kapitlen 4-10 utc&r från vissa grunnläggan

de antarranden eller postulat (P), vil~ uppst~llts på basis av littera

turstudier eller eC-JB. förunciersökningar. Postulaten är däl·vid enligt 

eänese definition lil<a med satser, som antas vara sanna utan att be

visas.2) Andra satser- teore~ (T) -härleds d~refter fr~ postulaten 

eller redan tidigare härledda tcor·em. Sanningsenligheten hos teoremen 

prövas sedan - i form av hypoteser - mot verkli6heten. 

En fullständig- förteckning över undersök.'lingens postulat finns i bilaga 3. 

1) Vissa av ?lypoteserna u:ppställå.es ursprungligen i st~dien "Ko,,r.tUner
nas f:.nar:spolitii< - mål och medel", Stockholr.t 1964, Andra åter 
frami<o:r. vid en hypotessökande förunö.ersökning i tio fll'ir.~ärkoromuner 
och två lanå.sti:'l{l' (se appe!.'liix 1 och "Författningsfroågan och det kom
:r.unala sao:ba:'ldet", SOu 1965:54 siö. 264-308 och särskil t 269-282). 
Se även sammanställningen över de föreställni:'lgar, som studien ut
går ifrån (bilega 1). 

2) Fastulaten kan därvid - men behöver inte - vara allmänt accepterade 
påståenden o~ sanband, vilka i ett tidigare forskningsskede bevisats 
såsom sanna genon enpirisk testning eller logisk deduktion. Efter
som någon utformad teori ej tidigare finns för det kornnvnalekono
miska onrådet, är postulaten i undersökningen i regel inte a,v denna 
typ. Begreppen postulat och teorem diskuteras nännare i exempelvis 
Karlsson, G "On teorier och teoretiserande" sid 41-52 i Andersson, 13 
~fl "Sociologiska r.tetoder", Stockholn 1961. 
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3. J.llÅLAKALYSEN3 SYFTE 

Frage-n en komnunens r:1ål är myc::Cet J:ter komplicerad än vad den följande 

analysen antyder. studiens syfte är enellertid nycket begränsat i detta 

avseen~e. Un~ersö~i~een avser ~ämligen endast mål av direkt betvdelse 

för moa.eller.. över cuci.getförlo:p:pet i ~-communer. (beträffande t ex utdebi te

rir~en, ir.vester~ncrarna, syssels~ttnir~en ir..om kommunen). OCål (t ex be

träffande irl.<omstförci.eln~l'lgen i. ~<omm1.men), som saknar någon anknytning 

till ~et studeraQe prol:le~et, behan~las näremot e~. 

4. DEFINITION AV r•IÅLBEGREPFET OC3. KOM!'IllJNLEDNJll"GEN" 

Ko=unen~ mål O.efinieral:l i det fö:.jar..de såsom kom•:umlednineens föreställ

ning om önskade kor..sekvenser av komnunans beteende, Ko~~nledningen rep

resenterar således kommur.en vid. r.~å:;.fori!IUlerir~er .. 

Undersökningen utgår från att ~ommur.ledningen i det löpar.de arbetet före

träds av kommunstyrelsens (Urätselkammarens respektive kommunalnämndens) 

crdförar.de, v~l::Cen i ci.enna undersö~ing betec~s såsom den ledande för

troer.denan!le!l, Det (C: e) po~i tisi::a parti( er), som har majoritet i ko:t~

munens fulLTä~tige (de~ cesl~~a~de församlingen) och därmed även i kom

:m~s'C.yrelsen, utser den:1a förtroendenan. Ko:rmunledni:ngen består därmed 

ytterst av de:1 (de) partigrupp(er), som har majoritet i kommune:1s full

mä:<::tige, 

), AVGRfufSNING 

För undersökningens syfte är det inte nödvän~igt att gå in på frågan, 

hur personliga ;r.ål t.os ko:r.munlemingen eller oliica intressenters (t ex 

parti- eller inkesaeorga:'l.isatione::-s) mil vägs samman till kommunens mål. 

Er. utförlig ocC. intränga~de målanalys kan däremot knappast gå förbi exem

pel vis fråga!:'!. om intressenternas inf'lytande vid måJ.a~ivelsen (se appen

dix 1). 

6. HYPOTEsER mi KOll!r.I:UKALA J'IIÅL 

rr.odellen utgår frå.>'l. att komm:men - i:'lom de av staten aneivna gränserna

~an:l.lat· ·.ltifrå.n sina egna. in-;;ressen (egennyttan). Enligt detta postulat 
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(P1) ~r ko~~ur~yttan ~et överordr~de ~ålet (se ui~ag~ 3). Ko~~en tar 

enligt detta postulat i sitt handl~de end~s~ häns~~ till de effekter, 

som berö:r den egna komrr.unen. Återverkningal' pa or~världer. (staten, .:rrann

KO:r.muner:na) bortser cien ifrån. Dessutom för~;.'tsä.tts (P2) att kor:ummleC.

ninge~ U.:;J:plever det vara t::.ll nytta för C.en egna kommunen att - enligt 

teorem nr ~ - försöka växa eller rr.otvcrc<a till'ba@eång (l::efolatingsr.täs

sicrt). 

Av postula:tet om korru:~unnyttan följer vidare att komm·.:.neu en:i(:l,st har in

tresse att medverka i den statliga konj~nkturpolitiken, ifall det upp

levs vara till r.ytta för den egna komrru.nen. Konnunen h~r därmed enligt 

teorem nr 2 målet att :r.otverka arbetslöshet inom kcmr.ru!".en, vilket enligt 

post~lat nr 3 l::.g,ger i linje med ko:r.munnyttar.. Kommu!'!.en har enli.,Jt tco

rem nr 3 inte ::J.ågot mål att motver:,.;a överfull sysselsättning :!.norr. ko:r.

ro·.men, vilket av komr.!:J.nled.:'li~en ~lp::;Jlevs vara oförenligt meci rr.ålet att 

växa eller motver·ka tillbakaganc (P2). n2 ) Er.ligt teoren nr 2 och 3 är 

det kommunala sysselsättni!l6snålet följaktligen ensidigt: kommunen är 

endast intresserad av att förebygg:;. ~nderefterfrå.gan - inte överefter

frågan- på arbetskraft inom ko~:JUnen (bild 34). 

Enligt teore:r. nr 4 r.ar ko:I:munen även målet att få ett ner di::'ferer::tierat 

~.ringsliv inom komrnu!'l.en, vilket enligt postulat nr 4 och 6 överensstlim

mer· med dess strävan a-tt :n:i..nska konjuni<tur:.Cä.r..sligheten. 

I litJje med komm·.lnens sträva:1. att vara attraktiv såsom lokaliseringsort 

licger vid:;..re - enligt postulat ~:r 5 och 7 - målet att ej ha höe;='e utde

bitering än gra.nnkomm· . .m(:erna.) eller annan jälnförelsekomm:m - teorem 

nr 5. I~plicit i detta ligcrer komm~nled.:1.inge~s före~tällninc, att ko~

muner.. såsom lokaliseringsort konk:~rrera:r med ~~td.eb::. teri:rJ€en sna:-are än 

1) Av ty}:fallsundersökningen att dönta kan större exj'lander·and.e kommuner 
- med återkommande ter.denser till överkonju~t~r - utgöra undantag 
härifrån (~e appendix 1). I dylika konm~ner är man kanske medveten 
arr. de olägenheter (svårigheter c>,tt rekrytera l)ersonal, fö:rdy::·ingar 
för den ;communala investeringsverksanheten till följd av pris- och 
löne~;;te(lTingar), som en överhettad lokal arbetsm<1-rknad för meci. sig. 
Det kan därför ligga i större, expan~erar..de kommuners ir..tresse att 
ej få en alltför kraftig expansion i syfte att nå. en balanserad sys
selsättning inom konmunen. 

2) I tillbakagående kommuner med mer eller mindre perms.nentc;. sysselsätt
ningsprol::le:n är det kcmske ej helle!' akbellt att hysa förväntning
ar om överfull sysselsättning. 
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Bild 34- Konnunens syeselsättningsmål. 

Postulat 

Teorem 

Mål att viixa 
el ler motve rka 
t il\bQkagå n g 

KOMMUNNYTT AN 

Hal att förebygga 
und Haft e rfr.;gan 
på arbets kro f t 
(~a r bet~ t ö sh at ) 
inom kommunen 

Ej m~ l att matver k~ 
övera1te rtr.;Qan pa 
arbets k ra H ( = över
full sysselsä-ttning) 
inom kommu nen 

sy~ s e t s ätt n i ng 
inom kommunen 

serviceetandarden, Enligt teorem nr 6 har kommunen därned ir.te något mål 

att ej vara sämre (beträffar.de standard o dyl) än grannko~~unen(e~r~) el

ler annan jämförelseko~~u~. 

Vidare postuleras att kommunledningen 

1. Vill bli omvalda (P8) 

2 . Upplever det pol i tiake notståndet vara större mot stox·a utde!Ji te

ringshöjnin~ar med flera års mellanrum än mot små äterkommande ut

debiterinGshöjningar (P9) . 

Därned gäller att kommunen: 

1. Eftersträvar en jämn u:t-veckling av ever:tuelle. utdebiteringshö.jningar , 

varviQ den egna - ej den totala (dvs inklusive den ~JTkliga kommunens 

och la~dstingakommunens) -utdebiteringen avses (T7) 



93 

2 . Ej har nå.e,-ot långtidsm8J. (dvs att hålla en viss nivå för e!'l viss 

period frarr.åt i tiden) bet~äffa~Qe utQebiteringen (T8) . 

Kommunen strävar ci.essuto:r. efter att nå en jbi:nn utvectcJ.ing av Lwestering

~ över tiQen (T9), Yilket - såsom ::Co:r.n:unleäxtingen U!J:;:>fattar det - e::-t

ligt postulat nr 10 underlättar en jä~n utvecklir~ av utdeciteringshöj

ninga.rna.. 

7. MÅLEN OCH MODELLEN 

I den nodell (i olika varianter) över budge-tförloppet i konnuner., som 

:presenteras i kapi '!;len 5-6 , föreko=er inte komm· . .mens nål såson en :nytto

funk tion, som skall ma.ximeras. De tmderordna.de m;5.1, son härletts från 

postulatet o:r kommunnyttan, förxtsbi:tts i stället ha en styrande ef:.~ekt 

på koJn.>nmens betee:'lde. Den s::;:>ecifice:ra.de rnadellen utgå.r på s9. sätt från 

ett kom;r.unen har :r.åle!'l enligt teo::·em nr 2, 5, 7 och 9. I ci.en fullstä!l

dio~ modellen till~o~5.er dessuto~ reålen enligt teo~e:r nr 1 och 4. 1 ) 

Konstruktionen av vissa beteen~ee~ationer i modellen utgår Qeösutom 

från att komr.Jc:.nen - enligt \'ad som sägs i teorem ro· 3 , 6 och 8 - ~ 

ta~ vissa nål. Teoren nr l har därvid använts såsom mellanliggande Jeci. 

vid. tärledningen av t eorem nr 3. 

Detta ~pitel har presente~at några mål, sox ansluter till moQellen cver 

·m;.dgetförloppe-t i kommunen. Komnruner: a.r.tas bland annat sträve~ efter ett 

nä full sysselsättning. Antagli5en har den därvid enellertid endast 

intresse att motverka ~nderef~erfrågan (arbets löshet) - inte överefter

frågan - på arbetskraft inom komm·.;.nen. Dessutorr. antas kommunen efter

s~räva en ~!imn utveckling över tiden av såväl inveaterb.ga::- som utdebi-

teringshöjningar. }.lodellen utgår även ifrån att komnruner: - för att vara 

1) I nen fullständiga ~odellen hax nålen enligt teorem l och 4 en 
styrande effekt vid bestämningen av investeri!'lgsönskemålen i koo
JOunen . Enligt den s:peci1icerade versionen av den s k typotetiska 
investeringsvolymen ~ närr.ligen ci.etta mål aktualisera lokaliserings
investeringar (se siQ 381- 383 i del II). 
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attra~tiv såsa~ lokal1se~~r~sort -vill undvi~a ~tt he högre utdeåite

:rinc än gra.r.nkommuner..(erna) eller P..r.r:an ~ämförelsekomm·.m. Dessa hypo

teser konner att Jlröva~ i kapitel 12 ned hJbi.lp av en enkät·~n:ler·sök;'lirlG . 
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KAPITEL 5. MODELL ÖVER BUJXlETFÖRLOFPET I KDr•l1MOOJ - INTRODUKTION 

1. INNEHÅLL 

I kapitel 2 ~edovisaQes de föreställningar om kommunens årliga utgifts

och inkomstförä~dringar, som unQersö~ingen utgick ifrån. Fö~estäl:

ningarna ifråga var initieraQe av bla~d anr~t en hypotessökande föru~

dersökning (i form av preliminära iakttagelser ~v beteendenönsear i e~

skilda, "handplockade" kommuner) och litteraturstuQier. Det fåtal av 

dessa föreställningar, son i kapi -;;el 3 stuierats i ljuset av Qen kommu

nala sektorns utveckling ur.Qer perioden 1953-1965, har i regel tett sig 

såsom rimliga. De i kap~tel 2 redovisade föreställningarna preciseras 

i kapitel 5-7 till testbara hypotese~ i form av en nodell (i tre varian

ter) över budgetförloppet i ko~m~nen. I ~et föl~a~de kapitlet int~odu

ceras Qenna modell. Inledningsvis dis~teras ol~:<a ansatser v~d konst~~~

tionen av en mo~ell över buctcetförloppet. Dä~efter beskrivs några av 

modellens egenaka~er {för~la~ingsinstrume~~, finansiella och övriga fak

torer n m). Sedan lämnas ett ~ortfattat sammar.drag av de olika led.er:! i 

den enklaste nodelivarianten ( .. en kommu~ so:r. finansie~ax· investeri:'1ga:-

na enbart med sparande). Avslutnineavis redogörs för de s~är~e fcrä~~

ringar av den fullständi~a modeller. {presenter~d i iel II), som speci

fikationen (för att möjliggöra statistis:k b.ypotesprö,mil".g) nedför. 

2. BUDGETFÖRLOPPET 

2.1. Rekursivt visavi si~ultent förlo pp 

Vid den årliga budgetbehan~lingen i konmune~ bestä~s värQena på en ra~ 

budgetposter (t ex kostnaQer; investeringar och ~tdebite~i~), vilket 

kan åskådliggöras i en fören.'daQ modell i form av ett ekvationssyste:r.. 

Olika ansatser är därvid tänkbara beträffande den ordninesföljd, i 

vilken de olika budgetstorheterna bestä~s. 

En möjlighet är exempel vis att la. ta kommunlecbi:!lEe~ ta stUln:.ng till 

en fråGa i sänder i oudgetförloppet, varigenom o~sakssamoanden me:lan 

variabler inom samma periOQ hela tiden blir enkelriktade {ensidig~). 

Det är då fråga om en s k rekurs i v modell, där varje ekvE;tion löses var 

för sig steg för steg. starka begränsningar i den kausala ordningen är 



därvid nödvändiga vid ekv~tionernas successiva lös~~de . Vid en ~lik an

sate !terger moaellen en tämlicen stelbe~t ocb me~ar,isk budgetprocess, 

där händelserna föl jer på va::-a:1.~a slag i slag. 

En arma~ möjlighe-:; är att l itta ko:nmunlea....'lirJ6en pröva sig fra.r.J och s·.lc

ceasivt "-äga olika budgetstorheter !liot vara.r..dra. Vid ett dylikt flexi

be l t handla::-tde ka::-t exe:r.!Jelvis ::CostnaC.sc:-cr.ir-be.r vägas mot investeri~sök

ningar . Folitiskt ~änsl~ga investeringar kar. på notsvarande sätt stäl

las mot politiskt ic~e-önskvärd~ utdebiteringshöjni~ar. Kommunled

::-ti:'l.ge~ kan där\~d t~s gå fran och til~baka i o~ägetförloppet upprepa

Qe ga:~er , varigenom olika bosl~t blir ömsesidigt beroen~e av varandra . 

Geno:r. en cl.yli;c s k i "teration blir mod.elle r~ :r.er kOmJ:liceraå. (nen ssr.tti

digt ::Canske r.1er verklighe-;;snära) ä!:l eljest. Oc:-sakssa.r.JbMden mellan oli

ka variabler i budgetförlop:?St blir då nämliger: dubbelriktade, vilket 

kan nativera en simulta::-t modell meå. eL samtidig bestämning av syste~ts 

obekanta. 1) 2) 

2.2 . Avvägningsnöjlig~eter~ 

Valet av rnodell-:;yp (t ex rekursiv eller sir.ru.l-;;e.n) avgörs bland a=t av 

i vilken ·;.tsträckning , som av;rä,gni:ngar antas vare:, r:1öj liga inon b·~dgeten. 

Sådar..a avvägningar synes främst vara tänkbara mellan investei·ingarna, 

kostnaderna o~h ~tieoiter~e~. studier. utgår emellertLd av följanQe 

skäl från att någo~ sa~tidig bestärnr.ing av investeringarna , kostnaderr~ 

och ·;.";de bi teringen inte före :Commer: 

1) I appendix j i del II visas dock att ett a~•ägningsförfarande även 
kan inbyggas i en rekursiv modell . 

2) Frågan om rekMrsive. eller simultana T.Odeller har dis~terats liv
ligt i den ekonomiska l itteraturen. En ~v föresprtkarna för att 
sinultana modeller bäst !terger verkligheten är R Frisch. Bland 
företrädarna för rekursiva modelier återfin.~s B Hansen, J TinbergeL 
och H ;;old. :Sent Ha~en har bland annat fram!lållit, att 1:1an inte 
kan visa att en sixultan r~ode~l är överläese!:l såsom beskrivning av 
ve~kliahete~. Ett antagande or:~ stegvi~beslutsfattar,Qe kan enligt 
Eansen vara e tt berättigat a ntagande. Ju ;cortare perioden är, des
t o större är vidare mö~ligheterna - enligt Hansen - för att händel
sefcrloppet är rekursivt. Se exempelvis :lansen, 1967, sid 124 och 
Åbe~e, 1966, siQ 64 . Besl~tsfatta~ens bristande rationalitet~ 
även anföras såsom ett motiv för rekursiva modeller . 



9? 

1 . E!'l.ligt å.e upps tällcia 2"!ypoteserna är bland a nnc.t den kostnadsökning, 

som komor.mledninge:'l kan paverka, av förhållandevis liten omfatt

ning jämfört med såväl den a·.J. tematiska (opåverkbara) kostnad.sci<:

ningen som de icke-automatiska investeringarna (Qvs vars tidsför

läeening kommunen kan kontrollera). i.Jtrym:net för avvägm.ngar mel

lan å ena sidan den icke-automatiska nettokostnadsförändringe:'l. 

och å andra sidan investeringarnas och utdebiteri~ens storlek 

är därned mycke t begr~r.sat 

2 . Moå.ellen baseras blan~ annat på postulatet, att utdebiteringeL -

till följri. av motstånå.et :r.ot utdebiteriJO..gahcjningar - enå.a.s t :-.öjs 

när det är ofränkoxligt av hänsyn till f~~tore~ (t ex auto~t~ska 

investe!' i ngar) utanför kommunens konkoll (P .52 , se l::ilaga 3). 1) 

För· att mi:2ska eller U!'ld.vika politiskt icke-ö!'lskvära.a utdeoite

riUGshöjningar är kommu!'lledni!lgen dän.ed Cel'edd att uppskj'..lta 

i~ke-automatiska i nvesteringar. 

2 . 3. Vald ansats 

Syftet ned den ~odell , son presenteras i cet föl~ar.de är att beskriva och 

:förklara årlica u tgifts- ocl::. inko:r.s tföränc:i~ar, a v vil:<a vissa ä:· ~e

sultat av kommunens beslut. studlen är åäremot inte inriktad pä själva 

beslutsprocessen vid b:.t~etbestämni:ngen . Mo ci.ellen är diiriT!eQ inte a vsedd 

1) I d.en full s tänchga mod.ellen, som presenteras i ö.el II , innefattar 
de autonatiska investerir~~na (= inves~eringsmininun) i ett alter
nati v sådc..na, där kor.u:nmleUl1in0en till f öljd a.v tekniska eller 
institutionella bindningar saknar kontroll över tid.sfö~läggningen. 
I e tt annat alternativ tillkom:r.er de s k politis kt käns liga i!lves
ter ingarna (exempelvis på verksamhetsområden med köer och efter
släpningar) , vilka till följd av krav och påtryckningar från olika 
intressenter inte upplevs kunna senareläggas. För att få en upp
fattning om den eventuella förekomsten ay sådana investeringar har 
den ledande förtroendemannen och chefstjänstemannen i åtta stycken 
"handplockade" primärkommuner intervjuats (appendix 2) . I dessa 
kommuner uppgav man genomgående att politiskt känsliga investe
ri.nga.J:- inte förekom . Eftersom de s t ällda frågorna kan upplevas så
som värdeladdade , får detta resultat dock betraktas med stor för
sikti8llet . l·!ed hänsyn till det osystematiska urvalet gäller vida
re de sluts atser , som kan dras av denna typfallsundersökning, en
dast för de undersökta kommunerna . Denna undersökning har dock för
anlett oss att i modellen definiera investeringsmi!limum exkl~sive 
politiskt känslica investeringar . 



att ge en exak-v beskrivning av det ·;:>uciget.förlo:p:p, son kommm~er. nedvetet 

eller omedvetet följer i :;>rak"tike:'l. För att få en förhållandevis enkel 

och översk!dlig bil::!. av invecklade sasnma!'lha~ har a.r.setse11 meå. ett re

kursivt ~~dgetförlo:;>:;> (~tan någo~ avv~gnlno ~ellan olika budgetstorheter) 

Qärför valts. Vid syste~atiseringe~ av moQellförloppet har v i ssa av

siktliga avstea dä::-:r.ed lc.!:lrlat göras f:!"å:'l de fö:::-~il.llanden (t ex avv-ägning

ar ~clla~ a~dra sto:!"~eter ä~ i~vester~ngarna , kost~aderna och utdebite

r:.:nge:'l), so:r. kc;.:1 va:r·a sa:n:.'lolika i ver~lig:'leten. Avstegen har dä. motive

rats av v&- strävan att - genom rimliga approximationer ev de faktiska 

för-~2-llanci.ena - fa en mo<iell, son i'..r har.terbar c.tifrån det angivne. s-.tftet. 

3. NÅGRA AV fWDELillfS EG~TSKAPER 

3. i . J.todc!!en såsor.t förkla.rinR:sinstr.liiient 

Mode lle:l avser ondast att ge e:1 ~~eket sc~ematis~ bild över Ländelseför

lo-p:;>et vid den årliea bucigct"::>esb .. 'T.ni:ngen . r.rodellen är därmed enba,rt av

Redd a t t gälla s~t;;o:r. fcl':<l/:l,::ingsinstru:r.ent för vissa väsentliga drag 

(frä:r.st auto:r.atikc:'l, 1:incini:'lgar av oli:<a slag) i budgetförloppet . 

Även o:r. mociellen tygger _på H:ngtgåe~C.e förer.:klingar av verkligheten, är 

de olika e:-cvat:one:c:r.a avseå.ca att ha e tt visst approximativ~ förklarings

vär~e. Vissa förändringar ~ faktorer, som är opåverkoara :ör kommunen, 

:'örväntas C.ä~med utiösa une;efär likartade utgifts- och inkomstföränd

rir.car i mocicllen :som i ve::·:<lighete:r: , 

3 . 2 . Fir.ar.s:ella och öv::i~ faktorer 

I moC.ellen :postuleras kommunens :·ir!ar.sielia reaurser vara begränsade 

(P .22). Komrr.unledr..ir_gen kl:l.l'l då i si t t handlande inte bortse från de 

fir.ansiel la real:teterr.a. Vi~ budgetens bestänni~g ställs komm~nled

r.i:r_gcn dät·med :.nför en :::-ad fina.r.siella restriktior.er, son blir t;. tslags

givan~e fö:: ~~'ldlacC.et :på ~ort sikt (dvs för det närnaste budgetåret) . 

På v:ssa pu~~te:::- i modellen kommer emellertid även vissa icke-finansiella 

(te:<nis:<a, le~ala, institut ~onella eller politiska) f~torer in i bilden! 

Modelle:'l ta:: på så sätt inte enbart hänsy:'l till vad som är finansiell t 

T.cjligt ~tan även ge!lomför"oart av :.Oä~s;yn t:.ll så.Uana. faktorer . l'llodel

le!l visar därigenom h~:::- ie fina!'!Siella stortcte:::-na förhåller sie till 

vissa icke-finansiella så~~-
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3 • .). Eindni:oga:c· 

Kommunledningen postuleras följa ~·ällande la_ebes tännel ser { ir..k:lusi ve 

sedvanerätt), vilket ger upphov till ler:ala bir..ctr..ir.ga.r i nodeller.. (P.13) . 

I vissa fall förutsätta ko~~unen dessutom vara bur..~er.. av statliga myr.

digheters besl~t för det aktuella budget~et elle~ ä=et därpå, v~l~ 

representerar insti tv.tionella ·aind..."'l.inga~ (P.14). Ko:r.:r.ur..ens !'.ancil::.:'lgs

frihet begränsas i modellen även av tek:.'liska. bin~::.nga~, vilka ä::· en 

följd av beslut eller händelser ~nder föregående år sa:r.t av ö~::.ga opå

verkbara förhållanden under b~dgetaret eller ~et därpå (P.14)-

I kommuner med knapp r:~ajori te t i fullmäktige för· ci.et ( d.e) ~egera~de 

partiet(-erna.) förutsätts politiske. "oindni!lgar slutligen mn.:'l.a Uy:pkOm:r:a 

under år med kommunalval (P.19). B~deet~estämn::.ngen ä~ ~oc~ enl::.gt ~o

dellen endast i förhållandevis lite!'!. omfattning :påve!'ka~ av politiska 

hänsyn. 

3.4. Automatik - åtgärder 

Nodellen bygger på en S5.lllr.1ankoppling av aT':;omatik och åtgä:!,'de;::- (~ fö~

ändringar av kommunens beslutsvariabler). l•lodellen skiljer d.ä:rmed :på 

cie budgetförändringar, son är en följd av för komm;.~nen o~ive~kbara 

faktorer (t ex statliga åtgärder) - och de 1 som bero:::- på komm·;-~ens "oe

slut för det aktuella bude;etåret. Auto1natiken är därvid k;-t~ten till 

vissa tek~iska, legala eller institutionella ~indningar oc~ oestir ci.ä~

igeno~ enQast så länge som dessa bindningar kvarsti~. 

Korrmunledningen postuleras först beräkna a~tomatike~ ~å utgifts- och 

inkomstsician, vilket görs i modellens inlednines~kede, i~~n Qe olika 

åtgirderna beslutas (P.18). 

3.5. Modellens obekanta 

Värdena på modellens obekanta- de endocena v~riabler~ (t ex kostnade~, 

investeringar) - för ett visst budge~år förklaras av: 

1 . Exogena variabler (t ex no~inella löner, konsunentpriser, stat

liga åtgärder), vilka bestä~s utanför modellen 
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2. Eller an&oger~ variabler, vars värde~ beetä~ts i föreg!ende mo~ell-

ekva. 'tione1·. 

I vissa fall föregås förklaringsvariabeln enliGt 1 och 2 av er. koeffi

~' som äterger va:::-ia·oelns relativa invex·kan på den endogena variabeln. 

I nodellen föru~sätts därvii koefficienter~~ - i likhet med de exogena 

variablerna - vara k~nda. 

Av de endogena variablerna represer.terar vissa (t ex utdebiteringen, i n

vesteringarna utöver ir.vesteringsminimurn) kommunens beslutsvariabler 

(haYtdlingspe.rametrar). lolodellen visa::- därmed bla.:ad a= t hur värdet på 

beslutsvariablerna ifråga bestärr-s i &e oli~ beteer.åeekvationerna , vars 

koefficienter återger kommuruedningens reaktions,~öns ter. (h,;·iga endoge

n~ variaole~ (t ex förskottedel i skatteunderlag, investeringsminimum) 

kan - liksare de exogena var~blerna - på ~ort sikt ääre~ot ~nte påverkas 

av kor.•mu~leci:.'l:..~en . Koefficienterna i notsvara."lde rr.odellekvationer ut

trycke!' då legala, t.:knisk.a. eller institut io:tella förhållancien utanför 

kom~unens ~ontroll. 

3 . 6 . ~misk nodell 

skatteunderlag, kostnader, inveete;::-ingar och andra modellstorhete.:- för

ändras med tiden och kan d.ärvid ä.ver. vara beroende av vaå som tidigare 

in-träffat. Modellen visa:!' ciärmed hur värdet p<l de endogena variablerna 

·.1nder ·ou:igetå.ret (dvs år t) bestäms inte en·oart av samtidiga väl•den på 

andra variabler utan även av värden (på samma eller andra variabler) 

f'rån föregående 5- (dvs år t-1 , t-2, ••• ) . En rad tiå.sförskjutna variab

ler ("lags") ingå:!' därigenom i modellen , vilke!'l sålecies är dynamisk (dvs 

innehåll e::- funk ti.o:nella sa.mbar,d mellan variable::- från olika år) . 

5. 7 . Planera~ visavi faktisk förändri26 

Pe~~ociläP~den i modellen är ett (budget- )tr . Modellen kan därvid avse 

berämc>.de (pl.anerade) eller faktiska värden. ~:odellen kan med andra ord 

gälla budgeten (ex ante), vilken fastställs på hösten året före budget

:b-et (år t-1) eller dess u;;f a.ll (ex post), vilket föreligger vid oudget

~ets (år t : s) slut . 
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3.8. Löpan~e priser 

r.!odellen är ställd i budgetårets (år t:e) priser, d.vs i lö:;Jancie priser. 

Ko=nlednincen postuleras därvid vara medveten om den lö:;>anie pris

och lönaförändringen (P.15), vilken i moiellen ge~ upphov till ~tema

tiska kostne.d.sförändrincar. Komm·;.nle:inineens hand.lande kän:.'letecknas 

därmed i nte a v s k "money-illusion", utan å.en beciömer vad den i :·eala. 

{ej nomi~ella) te~mer kan f~ för sina finansie~la resurser. Vid. en 

fortlöpande pris- oct lör.esteering har ko~nledningen enligt ~odeller. 

Qå kännedo~ om att exempelvis de~ reala skatteintäk~sökningen är mindre 

än der. nominella. 

3.9. Tre modcllvariante~ 

r•lodellens gl-unC.dra_e är generella ocn antas gä.lla för olika type:::- av kom

muner ( t ex primär- som lanåstingsko~ner, stora son små konnu~er) . 

Andra egenskaper är i stället sr~ciella , gälle~ endast för en viss kon

muntyp ( = en viss gru.pp av komm;mer). Modellen förekommer· dä:::-med i tre 

varianter, aveedda att re::>reeente!'a var sin kommuntyp. Den enklaste mo

dellvarianten återger modellförloppet i en konmun, som finansierar ir.

vesteringarna enbart med sparande (skatter och avgifter). En ann~ no

dell,~iant gäller den andra ytte!'ligheten: en l~~efinansierande kom

mun. I den t:::-edj e - mest komplicerade - ~oC..ell varia'f'lten finansieras 

investeringarna slutl:':.gen med såväl lån som sparande. 

Genon att nyansera nodellen efter konnv~typ är avsikten att ~ppnå ett 

hög!'e förklaringsvärde än eljest av de faktis~ förh~la~dena. 

Såsom introduktion lämnas i nästa avsnitt ett kortfa ttat sanmandrag av 

de olika leden i modellen för den sparfinansierande l<:omm\lnen . Hur vissa 

av modellstorheterna kommer i~ i de~ kommunala buUgeten framgår av bild 

35 (sid 102-103) . De oli~ le~en i modellförloppet ås~åQliggörs sam

tidigt i bild 36 (sid ~07) . 

4 . SA!I!MAlfDRAG AV fliODELLEN FÖR DEN SPARFINANSIERANDE KOf·\li~T 

(ekvatio~snw;uner inom parentes) 

Enligt modellen inleder :-corr.:r.unled.'linge:'l ouct.eeta::-betet :r.ed att U:?::;Jskatta 

samtliga investeringsönskamäl (= den S ~ nypotetis~ "nvcster~ngSVOlJ~en), 
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B::.ld 35. f!lotiellsto::-teternas inplacerine i budgeten hos den sparfinan

sieranie korr.mune~ (ex ~ exogent bestäMd) 

D::-if t 1:u cige t 

1. 1.-ettokost!'l.Cider:!la ( e.xkbsi ve 
avskrivningar) under budget-
3.ret 

A. Föregiende års ~ettokoötna
der ( ex) 

B. Den at.:."7.or.u~;;:;iaka net tokost
nadsförändringen (ekv 5) 

C. Den autono~a ~ettokos tna~s
fö::-ändringe~ ( e~v 10) 

4. Totals~aranie unuer bu~etåret 
te~v 18) ~ det största av å er.~ 
sida::-1 totals:;Ja~·anc.e:r.::.n:.r.u:r. 

(ekv 9) och å an~a s::.dan to
talsparande Vl~ fö::-e~~enie års 
utdebitering/affärever~s?rise::
(ekv 12), varav vi~ föregå.enc.e 
års ut~eoite~ino l ekv 1~ 

A. ~riftspa::-anie ~ skat teregle
leringsfondens förä:'l.:iring 
(ekv ~3, varvid maxi~alt ut
tag i elev" l) 

B. Kapitalsp~ran:ie (ekv 23 ) 
a . avskrhT.iJ'lG2.X·ne. = legal t 

kap i ta,l s J::ara.nder.linimt;.n 
{ekv 8) 

b . överföringsposten 

2. S:Catteir..tä.kten under budgetåret 

A. Föregående års s~tteintäkt 
(ex) 

B . Den autor:~a.tiska skattein
täktsförändringe:r: (ekv 4, be
stämd bl a ~v ekv 3) 

C. Den autonoma skatteintäkts
förändringen (ekv 21, be
st~d av förskottsskatte~n
derlag i ekv 3 och utdeoite
ring i ekv 19) 

3. Affärsverkens intäktsöverskott 
under budsetåret 

A. Intäktsöverskott vid före
gående års arräraverks
priser (ex) 

B. Öknir~ av intäktsöverskott 
till följd av höj~a affärs
verkspriser (ekv 19 samt 
rriaerne. i ekv 20) 

Kanitalbu 

5. Investeringa::-na ur.der "budget
året 

A. Investe::-~ngsminimum ( e~v 2, 
~.ärledd. från invest er::.ngs
öns~e~ålen i ekv 1) 

B. Icke-automatiska investe
ri:1ga::-, ivs de utöver in
vesteringsnl~imum (ekv 28) 

Kanitals rande under bu etåret 
ekv 23 , varav vid föregående 

års utdebitering/affärsverks
priser i ekv 14-15) 

- exklusive ~ttag från skattereg 
lerir~sfonden (ekv 24) 
efter avdrag r or ir..vesterings
minimum ( ekv 2 5) 
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(forts) 

8A. AvsättT-in~ till kapitalfonQer
na under b~drretåret (e~ 17) 

9A . övrig kaE,sct~ppbyggnact. för b
veste~ingsändanal ~nder o~d
getå;;:'et, dvs utöver 8A (ekv 
29, varvid I:Jinir.~ikassan :,e
stä:r.s ::.. ekv 6) 

7. lr!.be"':;a 1 ningsöver- el :i. er uT-c.~r
sko~t under budge~året~ ~rär.tst 
me~el fr~n för.säljniT€ ~ii'!.US 
inköp av fastigheter (elev 22) 

- e:'ter avdra-g för inv~s-3e
:dr.gsr.linimv.r:t ( ekv 27) 

BB. Utt~) från kapitalfcnderna ~n
der kJ.getåret ( elev 17, varvid 
:naxir:tal "':; ;;_ ttac i ekv 1 G) 

9:B . Övrig kassanedci.ragning för in
ves-teri sändanål ·..:nder budE;e-:;
~~ ivs (;.töver 8B ekv 29, 
varvid. r.1inim:ikassan i ekv 6} 

efter avdrag :'ör investe
ringsr.linir.nm (elev 26) 

Kommer.tar: Är totalspa.ra~det vid föreg·å,ende års t<tdebi -ve ring och affärs

verkspriser större ä~ totalspa~an~enininur:t~ konr:ter 2C och 3~ 

att vara noll. Om totalspa~amiet vid fcreG~ende års utdebite-

ring och e.ffärsve:!'ks:;Jriser är !o:.ndre är. e:Ller :i.ik.;. meci finar--

siell t totalspara::-~demb.i~r.um ;co:nmer 5E att vara lika med O. 

son föreliceer i ko:w.unen (n:!' 1). 
1) Kc1munledningen beräknar däref"':;er 

i ekvationerna nr 1-9 värdet på er. rad budge~pos~er, son den inte k~n 

påverka. I ekvation ~ 2 fastställs fcrst vi:i.ka ~v de -vä~~b~·e. investe

ringsprojekten (dvs enligt ekvat:'..on nr 1), som på grund av te:-a:iska elle 

institutionella bindningar o~dgängl~gen måste genomfö~as unQer det 

komrr.ande budgetåret (= imres-veringsrr.i~im·..tm). För ~ess<1. automati!::lka 

(opåverkbara) investeringar är komm_nledningen lä!:'lgi'e fra:r. i moci.ellfö::-

loppe~ beredd att ta en skattehöjning. 

Näst~ steg är att oer~~ ie~ automatiska förändringen av konnunen~ 

skatteintäkter och nettokostnaci.er ul'!.der buC.Ce"tare~. Den e.~tor.tatiska. 

skatteil'!.tä.l<.tsförfuldringen (dvs vici. ofc::-5.nc .. :rad - ::'öregaende ars - uidebi

teri?Jg), so~ fra:r.:-commer i ekvation nr Ll, :;>åver:-cas l:lar_d er.r-at av det buC.~ 

getnässiga skatteund.erlagets utveckling. Fö::-skottscielen (= den l:eskatt

nin.gsbara inkoms te~ - cii v~C.erad med 1 CO - -två år före l:uö..~etå.~et) :. det

ta s~atteunderlag fastställs dessfö::'i~~n i ekva-vion nr 3. 

1 ) l~ är korun~edningen sätter ett värde ?å- en variabel, som der.: inte 
kan påverka, anvii:ntis uttrycken "·..lp:;Jskattar", "beräknar" e:!.:i.er 
''fastställer". Uttrycket w.oesl·..ltar'' avser i stiH2.et de f:;.ll, dii.r 
kommunledningen bestä.mr.1er ett värde :;.å en beslutsvariaJ:el. 
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Kor.ummleiningen r:1astc likaså. räkna fram den autoJ~atiska fc:::-ändr:..ngen av 

net~okostnaderna till följd av furegåen~e års investeringsve:::-ksamC.et 

s~t löpande pris- och löneförä!1.dri~ (~ 5). De~ a~tcnatiska netto

kostnadsförändrir.gen paverks.r däl:'efter sto.rle~en Få den kassabehållning, 

so:r. :r.:i..nst be~()vs vi~ budgetårets sl"..tt ( miniroikassan - nr 6). Kor.u:ru.nled-

ningen "bcräk:'!ar seö.a.:'l det - meC. häns;yn till miniroikassan eller gällande 

lagbestänunelser - största :r.c.jliga uttaget från skatte:::-egleringsfonden 

(nr 7). I ekvation:~ 8 fastställs därefter den miniminiv~ för ~apital

sps,::>aJ~dct (=-legalt ka;)italsoai·and.~ll)i!!i"ll!m), som gällande laabestä:nxelser 

uppställer. Konmunledningen be:::-äkr~F se~ i ekvation nr 9 det total

spa:·ande, son ur..der bt.:.dgetåret mi:1.st krävs för att finansiera investe

r:i..ngsrr.ini:r.um ( =: r; ~ansiell t total:,;lJaranci.eminir.lUm) elle.r för a t t tillgodo

se gälla.ncie laebestä.nne2.ser (legal t totalspa.randeminim;.tm). 

llied uteångsp~;.nkt frän den a~tomatiska nettointäktsförändringen (= skatte

i~t~~tsförändrineen ninus nettokostnad.sförändringen) samt i vissa fall 

~ol:i..tis~a hänsyn (under år ned kommunalval) fattar kommunledningen i 

ekvation nr 10 beslut om aer.. autonoma (= icke-automatis~ nettokostnads

förän:iri?:lg'e:'l, vilken :-com:nunen alltså har· kontroll ö ve!'. Kommunledningen 

ninskar därefter den autorr.atiska skatteintäktsförändringen meci den to

tala nattokostr.adsföi·ändrninge:'l, varieenom totalsparandets förändring 

vid föregåencie års utdebitering framkomme:::- såsom en restpost (nr 11). 

Geno:n att till denna förändrire lägga affä:::-sverlcsspa.randets förändring, 

vilken bestäms t.:.tanför modellen~ vid ofnrändrade affä!-sverkspriser 

fastställs sedan totalsparandets förä.ndr·ing vid föregående års utdebi te

ring och affärsverkspriser (nr 12). 

Ko~~nled.ningens nästa uppgift är att besluta om skattereeleringsfondens 

förändr~ (= driftsparandet), vilket görs på basis av totalsparandeför

är..dri~~er. vid föregående ~s utdecitering, konjunkturförväntningar samt 

i vissa fall politiska hänsJ~ (nr 13). KaEitalsparanciet vid föregående 

irs Ttå.e"bi teri:yr/affärsverkspriser fra:nkorr.mer aedan som en restpost (to

t~lsparande min~s driftsparande) i ekvation nr 14 och 15. 

Nästa uppgift i modellen är att ta ställning till kapitalfondernas för

ändring. Komrr.unle~ingen fastställer först det - med hänsyn till mini-
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roikassan eller fondernas beh!llning - största möjliga uttaget från dessa 

fonder (nr 16). Därefter beslutar· ma.n om avsättningar till eller uttag 

från kapitalfonderna, vilket eker på erundval av kayitals~randets för

ändring vid föregäende års ut~ebi~ering/affärsverks~riser samt kom~n

lecl'lingens konjul'lkturförväntninoar (nr 1'{). 

Totalsparanuets storlek under b:..tdgetåret bestäms s lutgiltigt i ekvation 

nr 18, Ifall totalspa.randet vid föregående !ros utdebitering och affä.l·s

verkspriser är större än eller lika w.ed (det största av legal t eller 

finansiellt) totalsparandeminimum, kommer totalsparandat att vara lika 

me~ totalsparande t vid föregående års utdebi teriJ'lO och affärsverkspriser. 

(nr 18) . Någon höjning av u t debiteringen (nr 19) och affärsverkapriser

~ ( nr 20) beslutas då inte i modellen, varigenare den autonoma skattein

täktsförändringen (dvs till följd ~v utdebiteringsförändring) biir lika 

med noll (nr 21) . Understiger totalsparandat vid föregående års ut~ebi

tering och affärsverkspriser totalsparandeminlJllllm , utlöses ciäremot en 

hö jning av utdebiteringen och affärsverkapriserna så att totalsparandat 

uppnår miniminivån. Den autonoma skatteintäktsförändringen är då större 

än noll. 

Kommunledningen beräknar seden i ekvation nr 22- 24 flödet av li~vida 

medel under budgetåret , vilket bes tår av kapitalsparande (exklusive ök

ning genom uttag frän skatteregleringsfonden) och inbetalningsöver- j 

un~erskott (främst beståenne av kapitalinkomster från försäljning av 

fastigheter minus motsvarande inköp) inklusive avsättning till skatte

regleringsfonden. I ekvationerna n= 25-27 framkommer därefter hur stort 

finansiellt utrymme- flöde av likvida medel sant kassan vid årets början 

minus miniroikassan vid årets slut (= över- eller underskottskassan vid 

årets början) - som återstår sedan in~steringereinimurr. finansier ats . 

Har restriktionen om fi nans iellt totalsparandeminimum utlöst en utQebi

terings- och pris höjning är Qetta utrymme lika med noll . Beslutet o~ 

utdebiterings- och prishöjningen implicerar då, att investeringarna är 

lika ~ed investeringsm~ (nr 28a) och kassan vid årets slut lika 

med miniroikassan (nr 29a). I annat fall (dvs när totalsparandat över

stige r finansiellt to talsparandeminimum) kommer investeringarna och 

kassan att överstiga dessa minimigränser (nr 28b respektive 29b). Kom

munledningens beslut rörande de icke-automatiska investeringarna (dvs 

utöver investeringsminimum) bestäns då av dess konj· .. mkturförväntningar 

samt förändringen av resterande finansiella resv.rser (= kapitalsparande , 

inbetalningsöver-/underskott samt över- eller underskottekassan vid bud-
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getårets bör~an). Besl~tet ifråga kan dä~vid även utlösa en ökning eller 

minskning av kassar. ~töver vad som - tidigare i modellförloppet - skett 

via fonderna. 

5. SPECIFIKATION* (106) 

Unde~sö~inge~ ~ar fått anpassas till det tillgängliga statistiska mate

rialet för den st~deraQe perioder-. Den modell (i tre varianter), som kort

fattat pr·esenteras i kapitel 6-7, är speci:icerad så att statistisk hy:s>o

tesprövning är möjlig. De~~ modell ~ identisk med den fUllständiga 

modellen (:9"'esenterai :;_ del II utom i två snärre avseenden. Två av mo-

delle~~tionerna (den automatis~ nettokostna~sförändringen och ninini

kassan) är nänligen i den specifice"'ade versionen förkortade jänfört 

med vad, son ~äller i den ~llständirra T.odellen. De förklarir~sv.ariab

ler, som för den studerade ?erioden inte är tillgängliga i den officiel

la statistiken, är inte medtagna i de~~ version.
1

) I de båda specifi

cerade modellekvationerna kvarst:b' därefter enö..ast C.en förklaringsvaria

bel, som cm tas ha den största inverkan. 2 ) 

6. MODELLBESKRIVNll'fGENS UPPLÄGGNING 

Modellen för den sparfinansierande kommune~ beskrivs översi:·dliet i ka

pitel 6. I nodellen är koefficienterna dä:::·vii betec:ma.de :r.ed små l::o:C

stäver nedan variablerna i regel är angivna med stora såöana. Tidsdate

rincren sker med höger s~bskript och betyder v~d e~ be~ållningsstorhet 

vid slv.tet a'' respektive :tr. Koef'f::.cienter, som kan skilja sig nellan 

olika år, är vidare tidsi~dicera~e (med t som vänster subskript). En 

saronanställning övc~ använda beteck~inga~ finns i bilaga 2. 

I kapitel 7 redovisas, hÄ~ modellen förändras (t ex antalet ekvationer, 

ingående förklarings\~riaoler) för den lånefinansierande kommuner.. I 

detta kapitel disku. te ras även hur modellen f ö"' den tredje modell variar.

ten (den låne- och sparfinansierande) förhåller sig till de två anlira. 

1) De uteslutr~ variablerna är måhända möjliga att upps~tta på basis 
av ett detaljstudium av statistiken i varje särskild konnun•, vilket 
emellertid inte varit möjlicrt T.ed näns3~ till u~dersökningens om
fattning. För två av de icke medt~€Ua variablerna fi~~s det sta
tist~ omfattande sarr.tliga kommuner. 

2) skattningsresultaten kan därefter bilda UUQerlag för att beQÖrna 
vad man eventuel2.t gått miste on genom att utesL.1ta variablerna 
ifråga. 



Bild 36~ YlodeBdiagram över model.l.rörloppeto olika led hos de 8pllrfinans1BMode ka!Ewlu. Ioo:n pal'ent.ee aogee ekva

t1onenWII:D8r 1 Pilarna betecialer orB&l<e911mband mellan de endogene variebJ.el'DII 1 Samband ( --) Där en reetr1kt1oo 

utlöses är end4st utritad vid ekvation ar 13, 17, lS och 19. 

För.kottu~att• • 
un4orlag (3) 

Kopitat Dporand~ 
minimum 181 

Il ll.,. beslutsvoriab~l 

o 
-J 
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För a t t ej .onödigtvis tynga framställningen redovisas i ka:s>i te l 6-7 en

dast vissa centrala :postulat (P). En sammanställning över samtliga :pos

tulat, som J~odellen baseras på, finns i stället i bilaga 3. I kapitel 8 
ifrågasätts om inte vissa av dessa postulat utgör en alltför långtgiende 

för·el'Llcling av verkligheten. I sarr,band Cilirmed diskuteras även rd,gra al

ternativa antagan~en. I kapitel 9 behandlas därefter h~r olika statliga 

styrformer kom;r,er in i modellen. 

I~ed utgångspunkt från de tre modellvarianterrw. kan vissa hypoteser up:s>

ställas om nodelitekniska skillnader mellan expanderande {befolknings

mässigt sett) och tillbakagående kommuner, vilka redovisas i kapitel 10. 

Koefficienter, som antas s:Cilja sig mellan dessa bida koJr,muntyper, är 

kommunindicerade (med k som vänster subskript) i rrodellen. I kapitel 10 

presenteras även vissa mo~elltekniska skillnader mellan primär- och 

landstingskomrr~ner. 

7. SAJ~AT'I'NING 

I kapitel 6-7 presenteras en modell (i tre varianter) över budgetför

loppet i kor.1r.1unen. 14odellen är avsedd att ge en förenklad bild över 

kommunens utgifts- och inko~stförändringar år från år. Vid den årliga 

budgetbestämnineen antas kornmunlednincen därvid ta ställning till en 

fråga i sänder, vilket alltså utesluter att olika frågor löses samtidigt. 

1\Ioå.ellen återger därmed ett stegvis budgetförlop:y, vilket upprepas varje 

budGetår. De olika leden i detta förlopp för~tsätts därviå. stå i ett 

bestämt orsaksförhållande till varandra. Besluten och händelserna i 

modellförloppet följer därefter på varandra slag i slag, varvid orsaks

sambanden hela tiden är enkelriktane. I modellen är händelserna vidare 

en följd av kommunens egna åtgärder för det aktuella budgetåret eller 

av - från ko111r.1unledningens synpunkt - opåverkbara (automatiska) för

hållanden (exempelvis tidieare års beslut eller händelser, statliga at

gärder). r.Iodellen tar slutligen inte enbart hänsyn till vad, som är 

finansiellt möjligt, utan även genomförbart av hänsyn till vissa leeala, 

institutionella och politiska förhållanden. 
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KAPITEL 6 . MO:;:>ELL ÖVER BUlXJETFÖRLOPP.Ell' I EN SPARFnTANSIERANDE KOMMUN 

1 . INNEHÅLL 

Efter sammandraget i föregående kapitel ges i det följande en kortfattad 

och översiktlig ~resentation av modellen över buågetförloppet i en kom

mun, som finansierar investeringarna enbart med eget sparande (skatter 

oc~ avgifter) . Presentationen koncentrerar sig därvi d främst på model

lens logiska uppbyggnad och vissa central a ekvationer. En ~!ständig 

redovisning (inklusive bevis och härledningar) finns i stället i kapitel 

1 i del II. 

Inledningsvis redovisas hur de mål, som p1·esenteraå.es i ka.pi tel 4, åter

ges i modellen. Därefter behandlas de restriktioner , som är knutna till 

investeringarna. Modellförl oppet genengås sedan punkt för punkt, varvid 

·.mderstrykningarna betecknar hypoteser (teorem) avsedda att testas. Av

slutningsvis redovisas de maximi- och minimigränser i modellen, som 

följer av olika restriktioner och oesl~tsregler. 

Ordningsföljden i modellförloppet beskrivs s chematiskt i bild 37 (sid 

119) . Kodellen återges även i ett flödesschema i bild 38 (sid 137-145). 

2 • l•'IÅLEN OCH MODELLEN 

2 . 1 . Mål om utciebiterit?gens utveckling 

Kommunens strävan att nå en jämn utveckling av eventuella utdebiterings

höj~ngar (varvid enbart den egna utdebiteringen avses) över tiden kom

mer i modellen till uttryck i följande målinriktade beteen~e : 

1 . skatteregleringsfonden används såsom en buffert mot skatteunder

lagets svängningar, vilka vici oförändrad utdebitering helt slår 

igenom på skatteint äkterna (~fr P.39, bilaga 3) . I nodellen ut

jämnas därigenen utdebiteringshöjningarnas variat ioner över tiden1) 

1) Eftersom kapitalsparandet framkommer som totalsparande minus drift
sparande ( skatteregleringsfondens förändring), kan ma~ via skatte
regleringsfonden samtidigt utjämna kapitalsparandats svängningar, 
så att de blir mindre än det totala sparandets . 
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2 . KommunleUn~ngen är inte ber,ägen att sänka ~tdebiteri~e~, när möj

:ighet (t ex vid en ~aftig ökning av totals~arandet) därtill fö

religeer. I ett såci.ant läge avsätter man i stället medel till 

skatteretrleringsfonC..en. Kommunledl".ingen postt.:..leras nämligen vara 

medveten om, att enQast tillfälliga- e~ varaktiga- utdebiterings

s~~ingar är möjliga med tan\e på den långsik~iga t.:..~gifts- och 

i~Lomstutvec~lingen (F.51). Genom att inte sänka utdebiteringen 

milUras därmeQ såväl utdebiteringens som utdebiteringshöjningar

nas variationer över tiden 

3. Affärsverkens priser (t ex el- och vattenavgifter) är kopplade 

till ut~eb:teringen. Vi~ en utdebiteringshöjning stiger affärs

verkspr:.serna i modellen relativt sett lika mycket som utdebite

rir.gen, va1·iger.om utdebi teringahöjningen blir mindre än eljest. 

Kor.1munledningen postuleras nämligen ·<-lppleva lika stort motstånd 

not att höja a::::ärsverkens priser som mot att höja ".J.tdebi teringen 

(P.49). 

Kor.u:nmer ned lägr-e :;. tdebi te ring än grannkomm;;.nen( -e rna) eller a!'l:'lan jäm

förelsekor:mun förutsätts uppleva lika stort motstånd mot ·.lt:iebi te~ings

höjningar som de med högre utdebitering, vilket in~liceras av postulat 

nr 52. Detta postul<;;;; innebär bland anna,t, att kommt.:..ner med lägre •;. tde

bitering än övrig-a kommune::--, försöker att l:ibehålla en- rela"tivt sett -

lika sto~ ut~ebiteringss~illnad i framtide~. Efterson endast ofr.ånkom

iiga utdebite::--~~s~öjning~ utlöses i mo~ellen, påverkas utdebiterings

beslutet där~ed ~~te av ~ur utdebiteringen samtidigt förändras i grann

eller jämförelsekommunen(-e~na). 

2.2. Mål om i!lvesteri;:garnas utvecklintf 

Komm~nens mål att nå en jämn ~tveckling av L~vesteringarna återges i ~o

dellen av följande oeteend.enönster: 

1 . Kapi talfonderr.a ar!.Vänds såson el:! buffert för att mildra och ll"tjäm

na Qen effekt, so~ variatiol':!erna hos kapitalsparandet (vid före

gående års ~tciebite~i~ oc?: affärsverkspriser) har på investerings

verksamheten (jfr P.43) 
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2. Investeringarnas svängni:~ar utjämnas även genom :<assauppbygg~d 

och -ned:i~agning vi:i sidan av kauitalfonö.erna, v::..lket ~o:n:T!e;::- till 

:..:.ttry:)k i investe!'i:'lgsekva tio~e~ (F. 65 ). 

2. 3. Rangordning a, v mål 

~lålen beträffande investeringarnC~..s och <.:tdebi te~bgens utveckling över 

tiden :Can ar-tas vara beroende av varandra. :;Jet är :iä.rmed inte t~öjligt 

att samticiigt u:p:pnå en fuEständig ,_;_tjär:ming av såväl investeringarnas 

som utdebiteringshö~niJ1€arnas svär.gningar. De ·oåda, målen för·..1-tsätts 

därför aa vigts mot va~a~dra~ v~efter de i modellen förekommer såso~ 

s ~ satisfieringsmål. Enligt modeller. eftersträvar konm~nlednir~er. 

följaktligen e~~st en viss tillfredsställande uojänni~~ a,v såväl in

vesteringar~ som utde~iter::..ngsC.öjningarnas vari~tio~er. 

Vi~ risk för utdebiterings- och prishöjni~ ~ar :n~let att utjämna utde

biteringshöjningarnas svängninear :iock företräde framför målet att r.å 

en jä.rm u-'.;vecklinc av i~vesteri~rna över tici.er_. I ett sådant läge 

är kon~unledningen beredd att tillgri~a en ~aftig investeringsprutninff 

(ned -:;ill investeringarnas miniminivå) i :r.otiellen i syfte att uncivi:-ca 

en utdebiteringshöjning eller göra en så:ian så liten som möjligt. 

2.4. Konjur~turpolitiska nål 

För att motverka arbetslöshet försöker kommunle~~ing~~ enliJt xo~ellen 

starta statskommur~la beredskapsarbeten, vilka har ci.irekt inverka~ på 

sysselsättningen (~fr P.64). 1) Eftersom förhå~landevis ~öga statsbi~ag 
utgår till sådana arbeten, behöver komm~nen nå enQast svara för en ci.el 

av kostnaci.en för den konjunktt.:rstinOJ.lerand.e åtg·ärnen. Fcr kommunled

ningen är d,et därned enliGt modellen inte aktuell t :neci en expansion a,v 

1) Postulat nr 64 iMplicerar att kom~unen i~te bar intresse av eller 
kanske inte är r.tedveten om konjunkturstimulerö-nde åtgär·der (t ex 
er. s:cattesänk::ning) raed indirekt (och !r.åhända :perifer) i~verkan på 
nen eena konjunkturen. EftersO!r. några kon~ur_\turpolitieka över
vägan~en inte ligger bakom utdebiterincsföräntir~ng~na i moci.ellen, 
är det inget som hir.drar konmunledninee::1 att i stället besLtta om 
en skattehöjning under er_ lo:-cal lågkonj·_,nJ<t·..::r. Effekterna av en 
sådan höjni~ upylever ~ommunledr.ingen då inte v~ra destaoilise
rande för den egna ~onjunkturen (med exempelvis ökad arbetslöshet 
som följd). 
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övriga investeringar (dvs utöver statskommunala beredskapsarbe t en) i 

syfte att stimulera den egn& konjunkturen. 

Ko~nen antas ~ ha något ~ål att motverka överfull sysselsättning. 

Åtgärder (t ex uppskjutande av investeringar eller en skattehöjning) i 

syfte att dämpa en högkonjunktur förekommer därmed inte i mociellen. 

statskommunala beredakapsarbeten är föl jaktligen den enda budgetpost i 

modellen, som är konjunkturpolitiskt motiverad. 

2.5. Övriga målfrågor 

I modellen har kommunledningen inte något långtidsmål om utdebiteringen 

utan dess tidsperspekti'' är kortsiktigt, vilket leder till s~å men åter

konroande ~tdebiteringshöjningar. 

Kor.ununledningens beslut beträffande den kostnadsförändring, som den kan 

kontrollera, påverkas i modellen ~ heller av någon strävan att kon

kurrera ~ed grannkomm~nen(-erna) eller annan jämförelsekommun om service

standarden. 

3. REsTRIKTIONER FÖR INVESTERIHGARNA 

3. 1. Definition av begreppet finansiella resurser 

Den totala mängd finansiella resurser (likvida medel), som under ett 

visat budgetår åtgår för att finansiera investeringarna är def initions

mässigt : 

N R 
l t 

'=-'=-y---/ 
investe
ringarna 
år t 

f 
TLt Ft 

'---y----J '-y--/ 
total mängd f löde av 
likvida me- likvida me-
del år t del år t 

förändring av 
stocken av lik
vida medel 
(= kassan) år t 



R 

N 

113 

~ kassabehållning = kassa-, bank- ooh postgiromedel samt 

kortfri s tigt innehav av obligationer 

faktiska 

netto1) 

Enligt denna defi nition ökar kassan med den del av flödet av likvida 

medel, som inte används till i nvesteringar. På motsvarande sätt kan 

investeringarna - u töver detta flöde - även finansieras med hjälp av 

kassamedel (= kassaminskning eller -neddragning). Tillgången på finan

siella resurser är därigenom lika med flödet av likvida medel plus ~

saneddragniBff el l er minus kassauppbyggnad. 

I en s parfinansierande kommun består flödet av likvida medel (disponi

belt till investeringar) definitionsmässigt av: 

1) 

sTP 
t 

''---v---/ 
totalspar
ande (i:nkl 
affär sverks
.spara.nde) 
år t 

+ 
.._ __ ~v----! 

inbetalningsöver
eller underskott 
(exkl totalsparan
de) år t 

Investeringsbidrag från staten är knutna till vissa investeringar 
(exempelvis en skolbyggnad). Dessa bidrag postuleras inflyta sam
tidigt som de bidragsberättigade inves teringarna genomförs (P.57). 
Kommunledningen kan då i nte fritt f örfoga över bidragamedlen i 
valet mellan a tt investera eller e j . I modellen innefattas inves
teringsbidragen därmed inte i de finansiella resurserna . Kommun
ledningens bes lut baseras med andra ord på nettoinvesteringsut
gifterna (= efter avdrag f~r statliga i nvesteringsbidrag), dvs på 
de utgifter som faller på kommunen. Såvida inte annat sägs be
t eclrna.r begreppet "investeringarna" i fortsättningen nettoinves
teringarna. Innebörden i begreppet nettoinvesteringar avviker 
därvid från den gängse definit ionen i den ekonomiska litteraturen. 
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to talsparande 

STP 
t 

sT 
t + P"rot y t ut + Frot 

'----v--1 ~ '----v---' L-v---f '----v-----1 
total- affärsverks- skatte in- nettokos t- affärsverks-
sparande e :parande täkten naderna sparande 
år t ärt år t år t år t 

N * Pr består främst av kapitalinkomster från försäljning av 

fastigheter efter avdrag för kapitalutgifter för mot

svarande i nköp; över- eller underskott j ämfört med bud

geten ingår även 

Pro avskrivningar plus intäktsöverskott (= rörelseintäkter 

cinus kostnader och avskrivningar) i de kommunala verk

samheter som regelbundet lärenar intäktsöverskott (t ex 

el verk) 

U bruttokostnaderna (exklusive avskr1vningar) minus stats

bidrag och andra intäkter än skatteintäkter 

3.2. Finansiell restriktion 

I modellen postuleras de finansiella resurserna vara begränsade (P.22). 

Ett s k likviditetsmaximum antas ange ett tak för investeringsverksarnheten. 

över en långsiktspe~iod är detta maximum hos den sparfinansierande kom

munen främst bestämt av s katteunderlagets utveckling och de politiskt 

möjliga utdebiteringshöjningarna, vilket inverkar på totalsparandats för

ändring. På kort sikt, dvs för det närmaste året, kan det finansiella 

utr~~et dessutom påverkas av andra likvida medel (t ex kassamedel) än 

tooalsparandet, Likviditetsmaximum (= den maximala mängd finansiella 

resurser- likvida medel -som kan disponeras för investeringar) för ett 

visst budgetår definieras därmed på följande sätt ; 



total
sparan
de (inkl 
affärs
verks
sparan
de) år t 
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inbetalnbgs
över- eller 
underskott 
(exkl total
sparande) 
år t 

flöde av likvida medel 
år t 

kassa~ vid år t;s 
börja~ minus mi:~
mikassan vid år t:s 
slut = över- eller 
underskottskassan 
vid år t:s början 

Vid denna definition blir det fi~nsiella utrym~et unaer ~udgetåre~: 

1. S~örre än eljest med hjål:p av maximal kz.ssaninskning (-neC:.d.rag

ning), dvs ned till kassans ~iniminivå vid årets slut 

2. !>lind.re än eljest genom nödvändig' :cassaölmir.g (-uppbyggnad) upp 

till miniminivån. 

Enligt modellen kan kommunen endast påverka likviditetsmaximum via to

talsparandet, vilket bestäms i ekvation nr 18. Inbetalningsöver- elle~ 

underskottet och kassabehallningen vid slutet av ~ t-1 är i stället 

exogent bestämt medan miniroikassan i ekvation ~ 6 bestäms av faktore~ 

utanför komnunens kontroll. 

För investeringarna gäller således följande finansiella restriktion: 

N t: s_ TLmaxt 
~ 
investe- likviditets-
ringar maximun 
årt årt 

Enligt denna budgetrestriktion får investeringarna un~er budgetåret 

inte överstiga det finansiella utrynunet eller likviditet~;;rnaximur.~. Ef

tersom investeringarna kan finansieras ned kassamedel eller flödet av 

likvida medel används till kassauppbyggnad, är detta villkor liktydigt 

med, att kassan inte får underskrida minimikassan vid årets slut: 



~ssa.n vid 
slutet av 
år t 

:t:inilni:.<a.ssa.n 
vid slutet av 
år t 
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Restriktionen om mini~ikassan ä r därmed en garanti för att det finan

siella ·J_trymmet (likvidi tetsma.ximum) inte överskrids i modellen. 

3. 3. Den reala restriktionen 

Modellen inneh~ller &ven en~ (teknisk-instit~tionell) restriktion, 

som ange~ en ~ini~inivå för investeringarna (P.23-25): 

investe
ringarna 
år t 

investeringe
ninimura år t 

Jll!iniminivän för investerinearna. bestäms i ek'.-ation nx 2. 

Den reala ~eetriktionen anger samt iqigt en rnin~m1nivå för de finansiel

la :!'esurserna (li~vida medlen), vilken är ~ödvänciig för att finansiera 

investerir~sminimum. 

3.4. Handlingsutr~et beträffande investeringarna 

Kommunens handl i ngsfrihet beträffande investeringarna begränsas i mo

dellen av såväl den reala som den finansiel la restriktionen. Investe

ringarna får å ena sidan inte underskrida investeringsminimum och å and

ra sidan i nte överskrida det fina~siella utr~et: 

investerings
r.tinif:lur:t år t 

investe
ringarna 
år t 

likviditets
maximum år t 

Det finansiella utrymmet (s li~viditetsmaximu~) får därmed inte heller 

un~erstiga likviditetsminimum (= investeringsninimum) : 



likviditets
maximun år t 
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likviditets
minim;.un år t 

Eftersom inbetalningsöver-/underskottet och över-/underskottskassan 

ingår i såväl likviditetsmaxi~m som likviditetsminimum, är detta vill

kor liktydigt med att totalsparendet under budgetåret inte får under

stiga finansiellt totalsparande~inimurn: 

totalspar
ande år t 

finansiellt to
talsparandeni
nimum år t 

Restriktionen om finansiellt totalsparandeminimum, som oestäms i ekva

tion nr 9,är följaktligen en garanti för att iet finansiella utrymnet 

i modellen inte understiger likvidi tetsninirn:.~m ( = investeringsr.~inir.r.llll). 

(N~int) TLmint 

'-v--/ '--v-1 
investe- li~vidi-
ringsmini- tetsmini-
mum år t murr, år t 

S
TP ~ 
m~nit 

"-v-1 
finansiell 
:c·estriktion 
för total
sparandemi
nimum år t 

N * + Prt + 
~ 
inbetal
ningsöver
eller :.tnder
skott (exkl 
total sparan
de) år t 

över- eller :.tnder
skottskassan vid 
början av år t 

Finansiellt totalsparandemininrum definieras som det totalsparande, som 

minst behövs för att tillsanmans med övriga källor finansiera investe

ringsminimum. 

3.5. Jämviktsvillkor 

Såsom jämviktsvillkor i nodellen gäller, att efterfrågan pa medel för 

investering skall vara lika med ~illgången på sådana medel (= flödet 

av likvida medel plus kasaaneå.dragning eller minus ka.ssauppbyggnad), 

vilket enligt ekvation nr 29 är liktydigt med att: kassaförändringen 

flödet av likvida medel minus investeringarna. 
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Av medellans övriga 28 ekvationer är 11 st beteendeekvationer, 3 st 

teknisk-institu~ionella ekvationer, 6 st l egala eller finansiella lik

heter samt Ö st definitionsmässiga lL~eter . 

Efter den_~ i~edanQe presentation av vissa mål och restriktioner, be

s~~vs i det följande modellförloppet steg fö r steg. Ordningsföljden 

i detta förlopp visas samtidigt schematiskt i bild 37 (sid 119). Mo

dellen återges även i ett flödesschema i bild 38 (siu 137-145). 

4. INVESTERD<GSÖNSI\EM.ÅLEN 

4.1. Den hypotetiska investeringsvolymen 

Från oli ka håll (intressenter) såväl inom som utom kommunen framkommer 

önskemål om eller krav på investeringar . Modellförloppet i nleds med 

att komrn~nledningen ~9pskattar de existerande investeringsönskemålen, 

vilka bildar den s k hypotetis~ investeringsvolymen. Enligt modellen 

är denna vol~ bestämd av en rad reala faktorer, vilka återger tekniska 

(t ex fo lkmängdsförändrir..gar, förändringar av bostadsbeståndet, förslit

nir~ av existerande anläggningar) , institutionella (t ex statliga myn

digheters beslut rörande vissa invest eringars omfattning och tidsför

läggning) eller politiska (t ex investeringsönskemål aktual iserade av 

politiska mäl) förhållanden. Enligt en förkortad, sammanfattande ver

sion bestäms den hypotetiska i nvesteringsvolymen på följande sätt i 

modellen: 

Ni:! 
t 

den hy- reinves
potetis- terings
~ inves- önskem~l 
te:ri:ngs- år t 
volyrr.en 
år t 

+ (K;-Kt-1) ] 
~ 
nyinveste
ringsönske
m~l år t 

byggnadskostnadsföränd
ring under å.r t 



Bild 37· Scb~tisk beskrivning över ordningsfölj den i modellrorloppet hos 

den eparfinansieJ'&nd& kommunen under budgetå.ret (= år t). 

Ekvation 
~· 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

s. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 . 

17. 

Pilarna beteekrlar orAkssamband mellan endogen!l variabler. Samband 

när en restriktion utlöses beteclmae 

Eneloven variabel. 

Den hypotetiska i nvesteri ng&valyme n - NIH1 lc=JI = 
besluts variabel 

l 
J lnvester ing'li minimum ~r t - NI\. int 

l 
Den beskottning~bara in~ omshn ar t-2,z 1 _ 2 

l 
Den a~tomoti'lika skattointäkhföröndring•n ·ar t -å v:k 

...-

l 
Den automoti~ko nott okostnads1iir ii n dr ingen 

• Ok 
ar t-.tt..U 1 

l 
Minimikasse-n vid slutat av året - 5 Fm in 1 .. 

l r{ Maximalt u U ag från skatt e regler i l\ l sfonden - S-~aKt .. 

l 
Minimum fö r kopito l sporondet - s~~nl t . .. 

l --4 Totalsparandeminimum 
. t- ST~int ar .. 

! 

Den outanorna nettokostnadsförändringen ~r t- t.U~m 

.l 
~ Förändringtri av det 1otalo sporandel vid föregående 

Srs u-tdebitering -/J. i{~xt._ , 

l 

- Förändringen av det to-tolo sporendet år t vid f~regå•nde 
Örs ut de bi tar: ng och affiirsver kspr i ur - A s l 

~! ::.t::,, 

l--t Föriindri ng av skattereQleri ngsfonden ar t- s~ il 

,.- ~ ·····:··· 

l 
~ FOrändrin9 av ko~talsp<lrande t vid för tgående 

. 
lit-ar ~ 

de bitering -AS 
Xt .=xt-1 

l 
l="örändring av ll.apital spar'lndet &r t vi d wegoendlt års 

,.-
utdebihr i ag och aftiirsv•rkspriur - 6 s1 

~t; ~t-1 

~ Mdximum för uttag f ron kopitolfond.rno - s·~!~ t t -
J. 

~i ng i a~söttningar /uti ag fr~n kapitalfander t-

~ 

f Föriindri n i totals . TP l -porondet ar t 

Il 1111 
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15. 

16. 

17. 

19. 

20. 

21. 

22. 

24. 

25 
27. 

2&. 

29. 

Förändrino ov koi1Jiolsporandet vid föregoende års ut
d~bitering -.45') 

X t .=X _, 

!'ö rändring av kapital sporandat år t vid w egoende års 
utd .. bihriog och offärsverks F>ri s .r -t. st 

~ ~ Xt-1 

Maximum för uttag från kapitalfondHno - Si 

.rr======:::::!!=======::;t_ _____ ; ...... . 
Förändr ing <1~säHninga~ /11Hcg f r ~ n kap i tal tonder 
-t.si<L 

t 

l Förändring i totQlsporor.det år t - ,A s~P b-· 1 

l l J i 

! ~ Utdebi~eringens föröndri no år t -AKt ~- - ···: . 
.L 

Affärsvuks priser nos törändring årt-Apt 

~Den a u1 on om o skotte i ntöktsför än d r i n ge~ år l -11 v
1
am 

j lnb•taln iogs~nr- f l.,- u':tdvskott' inkl. ovsiittning till l skattc:rc:glcrrngsfondcn ctr t - Np,t 

rt Kapitalsparandat ~r t - s KP 
t 

l K Kapitalspara~det exkl. ä~ning ti~Jpläljd av ut-lag från r-skattareglerrngsfonden ar t - ~ 
t
0= o 

l .... Aterstående finansiell a re~ ur ur s edan invest~rwgsmin i .-
1---....to mu m finansierats år t- SI<P tFN _sF · ) 'Pr 

stto_,n-+ t-1 mrnt • t 

l =- lnnst •r i ng s förändring"" dr t-t.~R 

l 

··· ·· ··· Kassfl'för ön dr i n gen 3 r t -l F t -



* där K 

K 

H 

m 

120 

kommunens önskade kapitalstock 

kommunens faktiska kapi tals·~ock 

hypotetisk 

den ekonomiska livslängden (reinvesteringsönskemål för
utsätts aktualiseras i takt med värdeminskningen) 

relativ nominell lönsförändring 

relativ förändring av byggnadskostnader exklusive l öner 

lönernas andel av ne·t:toinvesteringskostnaden uttryckt i 
år (t- 1) : s priser 

4 . 2 . ~t finansiella utrymmet 

Förutsatt att kommunens finansiella resurser inte är begränsade , igång

sätts alla de önskade inveaterinesprojekten omedelbart . Uppkommande 

investeringsönskemål tillgodoses då genast . I deti:a hypotetiska fall 

är investeringarnas tidsförläggning en följd av de reala (i motsats till 

finansiella) faktorer , som bestämmer den åypotetiska investeringsvolymen. 

I modell en postuleras emellertid att de existerande invester ingsönske

målen regelmässigt överstiger det finansiella utrymmet (P. 22 ) : 

N1H 
t 
~ 

den hypote
tiska in
vesterings
volymen år t 

> TJ.Jnaxt 

~ 
likvi ditets
maximum år t 

Kommunledningen är därmed tvungen att pruta och prioritera bland inves

teringsönskemålen . De faktiska investeringarna under bu~tåret, vilka 

bestäms i ekvation nr 28 , kommer därigenom att understiga de hypotetis

ka, dvs 

investe
ringarna 
ärt 

likviditets
maximum år t 

den hypote
tiska inves
teringsvo
lymcn år t 
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Enligt modellen föreligger d.et fö l jaktligen all tid en "kö" av icke-till

godosedda investeringsönskemål vi~ budgetårets slut. 

I modellen postuleras ko~munlenningen- till följd av tekniska (1, 2) 

eller institutionella (3) bindningar - inte ha någon handlingsfrihet 

beträffande tidsförläggningen av fö ljande investeringar : 

1 . Följdinvesteringar till f öregående ärs kommunala investeringar 

( = investeri~sprojekt som sträcker sig över mer än ett budgetår 

samt nask1n- och inventarieinvesteringar till följd av föregående 

års byegnadsinvesteringar) - P.23 

2 . :;hre!da. fö~·investerj ngar (= exploateri.ng av råmark, vissa :förbe

redelsea.r'beten för ge.tor och vägar samt leö.ningsinvesteringar för 

vatten, avlopp och e lenergi) till bostadsbyggande eller närings

livets investeringar - F.24 

3. Investeringar, vars tidsförläggnine 'bestäms av statliga myndig

heter . statskommunala bet·edskapsa.rbeten innefatta~> bland dessa 

investeringar. I övrigt anger modellen endaat att vissa typer av 

investeringar (inte vilka som) är statligt tidsbestwnda - P.25. 

Investeringarna ifr.åga utgör investeringsminimum (- automatiska investe

ringar), vilket fastställs i ekvation nr 2 med utgfu-.:gsP'""nkt f.rå.n den hy

poteti ska investel'ingsvolymen: 

+ 

N~int · [ ta1 0 

~~----~r-----J 

investerings
minimum år t 

följdinvesteringar 
till föregående års 
kommunala investe
ringar år t 

+ 

+ 

statligt tidsbe
stämda investe
ringar år t 

J 
d~rekta förinvesteringar 
till bostadsbyggande år t 

direkta förinvesteringar 
till näringeliveta in
vesteringar år t 

+ 
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costa~sceståndet i komnur.en 

näri:~slivets ~apitalstock i konn~nen 

den maxim&la ka~ital~tock i näringslivet, som kan för
sörjas &v vid e~ viss tidpunkt exis~era~de ko~munala 
anläggninc~r (= kapacitetstak) 

6. DEN AUrOr•lATISKA SKAT~EINTÄKTSFCRÄll:lRTI~GEIJ 

6.1. Några begrepp 

Kommunens skatteintäkt för ett visst. bt;,dge~är g:~.md.as e:1ligt kommunal

lagen (respektive lanci.stingslagen) på. de~ s k bt;,daetrr.ässiga skatteunci.er

laget uttryckt i ar.tal skattekronor, vilket består av en förskottsci.el 

(= den beskattnir~sbara ir~o~sten tva ar tidigare, ci.iViQeraQ ~ed 100) 

och en avräkP-ingsdel (ski:lnaden mellan den ~eskattning~cara i~<omsten 

två och fyra år tidigare dividerad med IOQ): 

BSt 

~ 
det budget
~ässiga skat
teunderlaget 
år t 

zt-2 + 

'--------v-----
förskotts-
del (FSK) 
år t 

avräkningsdel 
(AVR) år t 

skatteintäkten är lika !!led förskotts:lelen ffi'.ll tipliceraci. :r.eO. cudgetårets 

utdebitering (x) plt;,s a\Täkningsdelen ~ul"ipliceraci. ~eci. utdeoiterinrren 

två år ~idigare: 

skatte
intäkter. 
år t 

förskott 
år t 

avräkr.ingsposo 
år t 

När budgeten uppgörs på hösten å=et före budgetåret har kor.unu~lednirJCen 

er.ci.ast kontroll över utci.eciteringens storlek. Ö'Tiga bestämningsfaktorer 

till skatteintäkten kan den inte påver~. Den s:<atteintäktsförär,ciring, 

som ·1p~kommer vid oförändrad ( = föregående å.r·s) u tdebi te ring är Qärrr.ed 

- enligt den uppställda defir-itionen- automatisk (o~åverkoar) fr~~ 

konmunledningens synpunkt. 
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6. 2. Fö~skottsdel 

Sedan investeringsm1nir.um fastställts, framkommer förskottsdelen i det 

budget~ässiga s~atteunderlaget (uttryckt i antal skattekronor) i ekva-

t . 1,,1) 1on nr .) 

förs;cotts
å.el h t = 
å.en 'l::eska.tt
ningsbara 
inkometen 
år t-2 ciivi
cieraå. med. 
100 

fö:- iir t-2 
mantals
a:kriv-na 
förvärvs
arbetande 

b 
zt-2 + 

~ 
beskatt
ningsbar 
in:-comst 
per fcr
vä.rvsa.r
betG..nde 
<1r t-2 di
viderad 
med 100 

beskat-t
ningsbar 
inkomst 
för j·.lri
diGka per
soner å.r 
t-2 divide
rad med 100 

fiär Ft-2 är bestämd av bland annat nettoflyttni~ens storlek 
år t -3 och syaselsättningsgracien år t-2 

z!-2 (1 - bgt-2) 

~ 

den taxe
rade in
komsten å.r 
t-2 per för
värvsar·oetan
de dividerari 
:r.ed 100 

andel av taxe
rad inko:nst 
som är bes~<att
ningsba.r år t-2 

Vici oförändrade ortsavdrag stiger andelen (1 - bgt_2) success ivt, 

varigenom ~en beskattningsbara inkomsten växer snabbare än ~en taxerade . 

6. 3. Den automatiska. skattelntäktsförä.."ldr:.l".gen 

Efter det att förskottsdelen fasts tällts, kan konmunledningen beräkna 

den a~tornatiska skatteintäktsförändringen under budgetåret. ÖVriga be

stämningsfaktorer till de11I'.A förändring är nämligen exogent bestämda i 

modellen. 

1) I den officiella statistiken redovisas inkomsttagarnas i~tjänade 
inkomst endast för samtliga kommuner medan den taxerade och be
skattningsbara inkomsten dessutom presenteras för varje enskild 
ko=n. Den beskattningsbara iO:-comsten, som i den fullstänC.iga 
modellen bestäms med utgångspu~t från den int~är.ade inkomsten 1 
definieras i den specificerade versionen av den anledningen ut1från 
den beskattnir~sbara (respektive den taxeraäe) inkomsten. 
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Enligt ekvation nr 4 bestäms den autoT.atis~a ~<atteintektsförändringen 

av ~td.ebiteringen ett, två res:pe~tive tre år före budgetåret samt av den 

beskattningsbara inkomsten två, tre, fyra respektive fem år tidigare: 

den automatiska (ak) 
sketteintäktsföränd
r i ngen, dvs vid före
gående års (xt=xt_1) 
'!ltdebi tering 

skatteintäkten år t vid 
föregående års utdebitering 

förskott år t viQ 
fö~eg~ende års ut
debiterire 

+ 

avräkningspost år t 

skatteintäkten år t-1 

+ 

förskott år t-1 avräkningspost år t-1 

Med utgångspunkt från den beskattningsbara inkomstens bestämningsfak

torer ä~ den automatiska skatteintäktsförändri~en därmed påverkad av 

bland anr.at: 

1. Löne- och sysselsättningsutvecklingen två, tre, fyra respektive 

fem ~ före budgetåret i koom~nen 

2. Nettoflyttningens storlek tre , fyra, fem respektive sex år tidigare. 

7. ~ AUTOMATISKA Nl!ll'TOKOS'I'N'ADSFÖRÄNDRINGEN 

sedan automatiken på investerings- och skatteintäktssidan är fastställd, 

bl ir kommunledningens nästa uppgift att uppskatta automatiken på kost

nadssidan, från vilken (och inte investeringarna) utgiftsautomatiken 

främst härr ör . 

I modellen postuler as, att föregående års investeringsobjekt - då de tas 

i bruk - a~tomatiskt ökar nettokostnaderna (P . 28) . Eftersom modellen 

formulerats i löpande priser , tillkommer även auto~atisk kostnadsföränd

ring till f öljd av löpande pris- och löP-eförändringar (opåverkbara) . 
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Den automatiska nettokostnaisförändri~en är således - enligt ekvation 

nr 5 - främst eu följd av föregåen:ie års investeringar samt den löpande 

pris- och löneförändringen:~) 

6 r/.'k 
t 

l-y-f 

automatisk 
nettokcst
nadsföränd
ring i löp
ande priser 
år t 

[ tkak 

ökning av netto
kostnaderna till 
följd av före
gående års in
vesteringar 

l 

pris- och löneforänd
ring under år t 

förändring av föregäende års net
tokostnader till följd av löne
och prisförändringar ar t 

där tkak en sa~manväGd koefficient som uttrycker den automatis
ka nettokostnadsföränQrir~en såsom en andel av inves
teringsbeloppet. Förändras investerir€örnas samman
s[ttning ka.n ak förändras över tiden 

lönernas :mdel av Ut (= nettokostnaderna år t) i år 
(t-1):s priser 

relativ förän~iP~ av konsu~entprisinde~ (vilket pos
tuleras gälla för nettokostnaderna exklusive löner 
- P.29) under år t 

Modeller.. uteår vidare ifrån postulaten: 

1 . Att större delen av nettokostnaderna avser drift och underhåll 

av bycrcnader och anläecnirJGar (P.27) 

2 . At't en volyrtlr.\ässig förändring av kostnaderna enligt 1. - vid oför

ändrad standard - i allmäclLet förutsätter en föregående investe

ring (P.28), 

1) Enligt den fullständiga modellen är en förhållandevis liten andel 
av den automatiska volymförändringen av nettokostnadernö, orsakad 
av andra faktorer (t ex antalet hjälptagare) än föregående års in
vesteringar. För den studerade perioden (1953-1965) finns dessa 
faktorer inte redovisade i ~en officiella statistiken. 



Enliet :r.od.ellen är större tielen av den årliga neotokostnadsförändri:'lg'en 

där:r.eci automatisk såväl i fasta sor.J i löpande priser. 

8 . M1NDIIKASSAI'< 

Innan kommunleö.ninger. kan ta s"::ällning till det totalsparande, sorr, :r.i?J.st 

behövs under budGetåret för att finansiera investering~~inimum, rr.~ste 

den bedöna i vilken ~tsträckning övriga finansieringskällor finns att 

tillgå. En av dessa är att ta. i anspråk en eventuell överskottskassa:. 

Den ma.ximala kassaneddragningen ·.mder året är därvid lL<a med l<a.ssa.be

hållni?J.gen vid årets början minus minimikassan vi d. årets slut . Är der~ 

skillnad. negativ, är O.et i stället fråga om O.en kassauppbyggnad, son 

minst betövs 1 den lcpande rörelsen (e~<lusive investeringsverkeamheten) 

unuer budgetåret. Denna ~ssauppbyggnad. är ofrånkomlig (~~tomatisk) i 

modellen . 

Enligt modellen är mi~imikassar.s storlek vid budgetårets sl~t främst be

stämd av transaktionsbehov i den löpande rörelsen (P.32). Transaktions

volJ~ens förändrir~ representeras däFvid enligt ekvation nr 6 av den au

tomatiska nettokostnadsförän&ringen (P.33): 1) 

miniroikassans 
förändring vid 
sl~;.tet av år -.; 
(jämfört med 
slt:.tet av år 
t - 1) 

den a·.J.toma
tiska netto
kostnadsför
ändringen 
å.rt 

E!l ökning av transaldionsvolynen :.ttlöser en ökning av mi:-limikasaan och 

vice versa. . 

1) Enligt den fullständig~ modellen påverkas minimikassans storlek 
dessutom av förändrir~ar i i n- och utbetalningarnas tidsprofil 
samt av trendmässiga förändringar (t ex er. successiv centrali se
ring) av kassaverks~ete~. 



127 

9 . 'ro'l'ALSFARAYllEMINIMUM 

9 .1 . :1-'Iiniminivå för totalsparande t 

Efter det att koxx.unlenningen fasts~ällt minimikaseane storlek, blir 

dess nästa uppgift att ange de~ minininivå, som totalspara~det inte 

få= underskriaa under budgetåret . För totals?arandet fi~~s det därvid 

såv~l ett finansiellt son ett legalt (dvs angivet av ko~uunallagen) 

minimum . 

9.2. Finansiellt totalsparandeminim~m 

I nodellen får bristen på finansiella resurse~ inte bli så stor, att 

investeringsminimun inte kan genomföras . Finansiellt totalsparande

mininun (= det totalspa~~nde eom - tillsammar-s med övriga källor -

minst behövs för att finansiera investeringsmininum) kan därned här

ledas från likviditetsminL~~~: 

finansiell 
rest:rL-ction 
för total
sparandemi
:r.ir.mm år -u 

investerings
minimum år t 

inbetal
ningsöver
eller un
derskott 
exkl total
aparande 
år t 

över- eller ~nder
skot t skassa vid 
början av år t 

Genom maxinal kassaneddragni~ kan alltså finansiellt totalsparandemi

nimum göras mindre än eljest . 

9.3 . Legalt totalsparandemi~inum 

Totalsparandet består definitionsmässigt av två delar : sparande för 

driftändanål (SD), vilket i modellen återges av skatte~eble~ingsfonQens 
förändring, och sparande för kapitaloildande (främst investe~ings- ) 

ändamål : 



tota.lspa
randet 
(inkl af
färsverks
sparanie) 
år t 

kapital
sparande-t 
(inkl af
färsverks
sparande) 
år t 

driftspa.
rctnd.et 
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(= skatte
reg-lerings
fondens för
ändring) år t 

Affärsverkssparande-t hänfärs därvid till kapitalsparandet, dvs: 

kapital
sparande 
(inkl af
färsverks
sparande) 
år t 

kapital
sparande 
( ex.l<l af
färsverks
sparande) 
år t 

affärsverks
sparande 
år t 

Kommunallagen {respektive landstingslagen) anger en maximigräns för uttag 

(s-D) fran skatteregleringsfonden, vilket fastställs i ekvation nr 7: 
varje års uttag får högst uppg'å till er! tredjedel av fondens maximala 

behållning {ssD) under något av de tre närmast föregående åren: 1) 

legal !'estrik
tion för maxi
malt uttag från 
skatteregle
ril".gsfonden år t 

skattereglerings
fondens största 
behållning under 
år t-1, t-2 eller 
t-3 

1) 

1 
c
9 

= 3 och v= 1, 2 eller 3 

Någon legal restriktion om maximalt uttag finns däremot inte för 
kapitalfonderna. Enligt kommunallagen kan dessutom beslut rörande 
kapitalfondernas förändring fattas när som helst under budgetåret 
Medan avsättningar eller uttag från skatteregleringsfonden endast 
får beslutas när budgeten fastställs (dvs på hästen året före budget
året). Kommunens handlingsfrihet är således enligt kommunallagen 
större vid beslut rörande kapitalfonderna än vid beslut beträffande 
skatteregleringsfonden. 
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I syfte att bevara kommunens bokförda förmögenhet anger kommunallagen 

(respektive landstingslagen) samtidigt följande mini~inivå för kapital

sparand.et: 

legal res
triktion 
för ka:pi
talspara!'l
de minimum 
år t 

avskrivning
arna år t 
(= kapital
stocken vid. 
årets bör·jan 
dividerad med 
ci.en ekonomis
ka l i vsläng
den) 

Enligt denna legala restriktion, soro fastställs i ekvation nr B, får 

ka:pitals:parandet inte understiga avskrivningarna på anläggningarnas 

anskaffningsvärde. 

Kommunallagens restriktioner för ka:pitalsparandemininmm och maximalt 

uttag från skatteregleringsfonden innebär, att totalsparendet minst 

måste uppgå till följande: 

legal res
triktion 
för total
sparande
minimum 
år t 

legal res
triktion 
för kap i tal
sparanci.e-
minimum 
år t 

legal res
triktion för 
maximalt ut
tag från 
skatteregle
ringsfonden 
år t 

Kapitalapara~det genom obligatoriska avskrivningar kan alltså helt eller 

delvis uppvägas av ett negativt driftsparande genom maximalt uttag från 

skatteregleringsfonden, 

9.4. Val mellan finansiellt och legalt totalsparandemininum 

I modellen kommer det, som är störst av finansiellt och legalt total

sparandeminimum, att gälla såsom restriktion i modellen, vilket avgörs 

i ekvation nr 9: 



total
sparan
de mini
mull'. år t 

TP 
Sm~nft 

[[
N R. N * s_ 

max r~~nt - Prt - ( ~·t-1 -

finansiell restriktion för total
spara.ndeminimur.t å.r t 

TF 
Sm~nlt 

,r-------A------~ 

legal restri:C
tion för total
SJarandeminimum 
år t 

9.5. Intäkts~tvecklinge~ vid föregåen~e års utdebitering och affärs

verkspriser 

Vad utdebiterir~en beträffar utgår modellen från följande postulat : 

1. Till följd av att kommunledningen upplever ett motstånd mot skat

tehöjningar, hö js utdebiteringen endast när det- av hänsyn till 

faktorer utanför ko~T.unene ~ontroll -&r ofrånkomligt (P.52) 

2 . KoMmUnle~ingen upplever ett större motstånd mot stora utdebite

ringshöjningar med flera års mellanrum än mot små, återkommanQe 

skattehöjningar (P.9). 

~n höjning av ~tdeoiteringen och affärsve rkspriserna utlöses därmed 

först när totalsparandat vid föregående åra utdebitering och affärs

verkspriser understiger totalsparandeminimum. Höjningen görs därvid så 

liten sox möjligt i modellen, dvs vad so~ är nödvändigt för att uppnå 

totalsparandeminimu~. 

önskemål om (autonoma) kostnadsökningar eller fondavsättningar, vilka 

ligger inom ~ommunens kontroll, kan däremot inte utlösa en utdebite

rings- och prishöjning i modellen. I föl jande avseenden baseras kom~un

ledningens beslut därmed på intäkts~tveckl~ngen vid föregående års (dvs 

oförändrad/-e) utdebitering och affärsverkspriser : den autonoma (icke

automatiska) nettokostnadsförändringe~ skatteregleringsfondens föränd

ring samt förändringen i avsättningar till eller uttag från kapitalfon

derna. 



10. DEN AUTONOMA NETTOKOSTNADSFÖRÄNDRINGEN 

Efter det att totalsparande ta miniroinivå fastställts, tar kornmunled

ningen i modellen ställning till den s k autonoma (= påverkcara) kost

nadsförändringen under budgetåret. Denna kostnaisförändri:~ ka~ avse 

nya eller förändrade åriftsanslac för ~xempelvis: 

1 . Sociala transfereringa:!' {t ex kommuno:.la bostadstillägg, fri 

medicin till pensionärer) 

2. Volymförändring {t ex beträffande antalet bef~töningar) eller 

standardförändring {t ex beträffan~e kosthållet) vid en befir.t

lig anläggning 

3. Bidrag till föreningar och orea~isationer. 

storleken på den automatiska nettointäktsförändring·e~ (= C.e~ automa

tiska skatteintäktsförändringen minus den automatiska nettokostnadö

förändringen) antas bland annat bestänma omfattningen pi de~ autonoma 

nettokostnadsföränåringen. I mo~ellen har komm~nen därvii en becrränsad 

kontroll över denna förändring. Vid er. auto~atisk ne~tointäktsninsk

ning postuleras nämligen nettokostnaderna in~e kunna ninska absolut 

sett (i förhållande till föregående ~s anslag) - P.36. Endast pru~

ningar på nettokostnadernas ök.~ingstakt (= relativa prutningar) er.tas 

vara nöjliga. 

Endast en autonor.1 nettokostnaisökning kan föl~aktligen ak";u.aliseras i 

modellen. Or.lfattningen på denna antas - förutom den automatiska net~o

intäktsökningens storlek - även i vissa fall vara bestämd av politiska 

hänsyn. I kommuner, där det regera~dc partiet(-erna) har knapp ~a~ori

tet i fullmäJctige, beslutas nämligen enligt modellen extra autonoma 

nettokostnadsökningar under år ned komm~nalval (P.19). De politiker, 

som företräder detta parti {dessa partier), postuleras st~ava efte:!' 

att bli omvalda (P.8). 

Den autonoma nettokostnadsförändr·ingen bestä!r.s således :;Ji följande sä"'.;t 

i modellen (ekvation nr 10): 



den autonoma 
( = am) netto
kostnadsför
ändringen år t 
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den automatiska net
toin~~tsförändringen 

år t 

Om parentesen är < C sätts den = O 

o .c. b2 .c. 1; tkb3 ~l 

+ 

~ 
politisk 
variabel 
år t 

3pot = 1 kommunalvalsår och sa1:1tidigt parentese!l > O; Övriga år 3Pot = O 

Koefficienten b2 : s värde antas l igga närmare C än 1, vilket är i l inj e 

med hypotesen, att C.en autonoma nettokostnad.sföränd.ri:ngen endast u tgör 

en för~ållanQevis liten andel av den totala nettokostnadsförändringen . 

11 . FÖRÄNDRINGEN AV TOTALSPARAN.DEI' VID FÖREGÅENDE ÅRS UTDEBITERING/ 

AFFÄRsVERKSPRISER 

I och med att såväl den automatiska som den autonoma nettokostna~sför

ändringen är bestämd , är den totala nettokostnadsförändringen fastställd . 

Dras denna ifrån den automatiska skatteintäktsför~drir~en, frankocrmer 

förändringen av totalsparandat vid oförändrad (= föregående års) utde

bitering passivt såsom en restpost ~ekvation nr 1i : 

totals:pa.rande
föränö.ringen 
år t vid före
gående ärs ut
!iebitering 

den automa
tiska skat 
teintäkts
för ändringen 
år t 

d. en au tor.~a
tiska. net
tokostnads
förändringen 
år t 

den autono
ma netto
koatnaåaför
ändringen 
år t 

Variationerna i totalsparandat vid föregående års utdebitering är så

ledes bestämda av förär.dringen i skatteint~ten ( vid oförändrad utdebi

tering) och nettokostnaderna. 

Vid oförändrade (~ föregående års) priser (p) på aff ärsverkens produk

ter kan intäkts- och kostnadsvariationerna (förutsatt att de inte upp

väger varandra) även leda till en förändring av affärsver~aaparandet. 
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I ekvation nr 12 aQderas der~ förändring, vilken bestäms exogent i 

modellen, till totalsparanQeförändringen vid föregående års utdebite

ring: 

totalsperande
förändring år t 
vid föregående 
års utdebitering 
och affärsverks
priser 

+ 

totalsparande
förändring år t 
vid föregående 
års utdebitering 

affärsverksspar
andet s förändring 
år t vii föregåe~
de års affärsverks
:priser 

12. SKATTEREGLERINGSFffiJDENS FÖRÄNDRING 

12.1. Ekvation nr 13 

Sedan totalsparandets förändring vid föregående åxs utdebitering är 

fastställd, tar kommunledningen ställning ~ill skatteregleringsfondens 

förändring. Samtidigt avgörs därigenom totalsparandets fördelning på 

drift- och kapitalsparande. 

I Modellen är sk~tteregleringsfondens förändring bestämd av totalsparan

dets förändring vid föregående års u tdebi teri!lg, konjunktur·förväntningar 

och politiska hänsyn: 

skatteregle
ringsfondens 
förändring 
år t 

politisk 
variabel 
år t 

+ 

totalsparande
förändringen år 
t viii föregåen
de års utdebite
ring 

föräruiring 
i konjunk
turvariabel 
år t-1 



där o ' . c_ ' 1 (r.ä.:rr.~a:re O än 1 , eftersom fondering även sker via kapi
"- j 

talfonderna) 

.t:. o · 'o - OC!: tkC11 - 1 ~nder år med kommunalval; 

öv-..."iga å::- = o) 

Under ar då totals:;>ara::J.det (vid föregåenne års utdebitering) öka-r, av

sätts ~edel till skatteregleringsfonden (positivt driftsparande) medan 

rr.edel tas i anspråk från denna fond (negativt driftsparande) under år 

r.~ed r.edgång i totalsps.randet. 

Totalsps.ra.r.C.eför-fu1.drir.gens effekt på fondbeteendet förstärks eller mild

ras enligt modeller. av kommunledningens konju.nkt~rförväntningar. Efter

som ciet budgetmässie,--a skatteunderlaget bygger på inko~stförhillandena 

i ~O~"-unen två ~ tiC.igare, kommer kon~unkt~ren ett visst år att slå 

i~e~o~ ~å ko"-"-une::1.s s~atteuncierlag först två år senare. När kommunen 

eör ·.lp:;> b:1dget för ett visst budgetår (år t) på hösten året före (år 

t-1), post~leras den- med utgångspu~t från konjunkturläget å~ t-1-

därmed ha förvär.tningar om skatteuncierlagets utveckling året efter bud

getåret (år t+1) (P.16). 

En högkon~ur~tur år t-1 r.~edför alltså optimistiska fra~tidsförväntningar 

och förväntning-a:- om stigande skatteunderlag år t+1. Ökar samtidigt 

totalsparandetunder buc.getåret (år t), avsätta nindre än eljest till 

s~tteregleri:~sfonde~. Vid en totalspa:-andeminskning görs i stället 

större ·.1ttag än eljest från denna fond, eftersom kommunledningen då 

förv~tar at~ skatte~nderlagets nedgång under bu.dgetåret är tillfällig. 

En lågkor.~u~~tur år t-1 ar.tas väcka pessimistiska förväntningar om 

sjunkande ellel' stag:aeramie skatteunå.erlag under år t+1. Ökar samtidigt 

skatteunderlaget och totalspara~det, olir kommunledningen försiktig i 

1) Eftersom beslut om avsättninc eller uttc€ från skattereglerings
foncie:a e~å.ast fh fattas när l:udgeten fastställs på hösten året 
före "o"-ldgetåret, innefattar totalsparandeförändringen inte över
eller underskott mot budgeten, vilket framkommer ~nder det löpan
å.e buc.getåret. Investeringarna, v~l~a även kan beslutas under 
budeetaret) påverkas därerr.ot enligt modellen av de likviditetsför
ändringar, son över- eller ·.mderskottet (ingår i inbetalningsöver
eller un~erskottet) refresenterar. 
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modellen och avsätter mer än "normal t" till skatteregleringsfonden. Vid 

en t ot a lsparandeminskning år t har kommunledningen på hösten år t - 1 i 

stället anledning at t förvänta att nedgången i skatteunderlaget eller 

dess ökningstakt varar två år framåt i tiden. I modellen görs då mind

re uttag än eljest fr!n s~tteregleringsfonden. 

I komnuner, där det regerande partiet(-erna) har knapp majoritet, före 

kommer des sutom politiskt betingade fonduttag (i syfte att un~vika eller 

minska en utdebiteringshöjning) under år med kommunalval (F.19). 

12. 2 . Restriktion om maxirealt fonduttag 

För uttaget från skatteregleringsfonden enligt ekvation nr 7 fi~~s så

väl ett legalt - sffiRxl t (• 1/3 av skatteregleringsfondens största be

hållning ~nder något av de tre närmast föregående åren) - som ett finan

siellt - Sm~xft (= överskottskassan vid årets börjar.) - maximum. Det 

minsta av dessa två maxima gäller aisom restriktion i modellen . 

13. FÖRÄNDRTIWEN AV KAPITALSPARANDEJI' VID FÖREXlÅENDE ÅRs UTDEBITERllfG/ 

AFFÄRsVERKSPRISER 

Efter det att skatteregleringsfondens förändring är bestämd, framkomma~ 

kapitalsparandat vi~ föregående års utdebite~ing/aff~averkspriser såao~ 

en res tpost i ekvation nr 14 respektive 15: 

kapitalsparande
föränd:ring år t 
vid föregåen~e 
års utdebitering 

totalsparande
föränd:ring år t 
vid. föregående 
års utdebitering 

förändrir~ i av
sättning till 
eller uttag från 
skattereglerings
fonde n är t 



förändring i ka-
pitalsparar.de år 
t vid föregåenQe 
års utdebitering 
och affärsverks
priser 

förändring i ka
pitalsparande år 
t vid föregående 
års u tdebi ter i ng 

+ 

förändring i af
färsverkssparan
de år t vid före
gående års affärs
verkspriser 

14. FÖRÄNDRINGEN I AVsÄTTNINGAR TILL ELLER UTTAG FRÅN KAPITALFONDERNA 

I ekvation nr 17 tar kommunledningen ställning till föränQringen av ka

pitalfonderna under budgetåret. Ökar kapitalsparandet vid före&ående 

års utdebitering och &ffärsverkspriser, beslutas om ökade avsättningar 

till dessa fonder. På motsvarande sätt aktualiseras ökade fonduttag 

under år, då kapitalsparandet minskar vid föregående års utdebitering 

och affärsverkspriser. 

Den årliga förändringen i avsättningar till eller uttag från kapital

fonderna påverkas enligt modellen dessutom av kommunledningens konjunk

t~rförväntningar på liknande sätt son förändringen av skattereglerings

fonden (P.16): 

förändringen i 
avsättning till 
eller uttag från 
kapitalfonderna 
år t 

förändring i ka
pi talsparandet 
år t vid före
gående års utde
bitering och af
färsverkspriser 

+ 

förändring i 
en konjunk
turvariabel 
år t-1 

Vid denna formulering inverkar skatteregleringsfondens förändring på ut

rymmet för avsättningar till eller uttag från kapitalfonderna. En av

sättning till skatteregleringsfonden gör att kapitalsparandeökningen 

blir mindre eller kapitalsparandeminskningen större än eljest. Kapital-
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B1M 38. Flödesscheme. över budget.f"örloppet år t (= budgetåret) i den spar

finansierande kommtinen• 

Ekvation 
nr. 

START 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

Uppskatta exi ste rande inv este
r mg s önskem& l år t . 

! 
~erökna inves-teringsminimum 
ar \. 

l 
Berä kna den beoskattn ingsbara 
i_nkamsten två ii r före budgat
arat (= 3r t-'2) . 

l 
Beräkna den automatiska skath
intöktsförändrin~en år t, dvs . 
vid föregåenda ars IJ'tde bi t e-
r i n g. 

l 
Beräkna den automatis ka nnto
ko s tnadsföröndringen ar t. 

l 
Beräkna den minim ikassiJ, som 
krävs vid budgEt d re h (or f : s ) 
oslut. 

1 
Be räkna maxi mal-t uttag från 
skotte re g ler i ngsf o n den med hän
syn -till minimikJISSan = finansi 
e l it max imum or t. 

! 
Bli räkna ma~~: imalt uttag frå n 
s katteri!gltringsfonden enl igt 
komm'lnallagen = legal't mc:JKI
mum ar t. 

Il Il -

beslut spunkt, där besluts
tottgren (komm unalled 
ni ngen} måste välj a mellan 
ol ika handlings<J lternativ 

"hiind•lnpunki ·~ där bes luts
fottQre" inte kan p;.,Qrka 
rör:flål N{ld~rt i'fro9a 

Är legalt maximum störrv än f i ~ 
nansie llt maximum år t1 -

a ---- Hej 

Legatt ma11i mum är Finansl11llt maximum 
restrikt ion år t. ar restriktion år t. 

~~ ~'----------' 
lirräkna avskr ivningarna = 
~190 l t kapitatspcrrand• min i m u m 
ar t. 

l 



sparandeökningen blir i stället stö~re och -~inskningen mindre än eljest 

genom uttag från denna fond. 

För kapitalfonderna gäller även en restriktion o:r. maxirr.alt uttag, vilken 

fastställs i ekvation nr 16 (sm~~f). Uttaget fr~~ iessa fonder får; 

1 . :lögat u:ppg·å till kapi talfonderr.as behållning vid oudgetårets 

törjan 

2 . Eller alternativt - såviia behåJ.ln:i..:ngen är större än överskotts

kassan vid budgetårets oörjan minus skatteregleringsfonde~e för

ändring - inte leda till att minimikassan un~erskrids 

Till ekvation nr 17 hör dess~;.torn en särskild. restriktion, som aneer en 
· · · • ~.. f d ''tt . (S+K!!"') D t ikt· t max~m~n~ va I or on av sa n~ngen r.ta.li...J. • enna res r ~on garan e rar, 

att en fondavsättning in~e beslutas när en kassaminsk_~ing i stället är 

nödvändig för a. t~ fi:r.ansiera investeringsminimum. 

15. TOTALSPARAliDET, UTDEBITERDWEN, AFFÄRSVERKSPRISERIU OCH DEN AUTO

NOMA SKATTED!TÄKTSFÖRÄNDRBTG~ 

15.1. ~en autonoma skatteintäktsför~d.r:i..ngen 

Den skatteintäktsförändring, som en utdeoiteringsfö~änQring ger upphov 

till, ä~ definitionsnässigt (ekva~ion nr 21): 

A Yar.t 
t 

~ 
den autonor.1a 
s/;:a tteintä...'l<.ts
föriL"ld.ri~en 
år t 

~xt 

'--v---1 
ut~ebite

!'ingsför
ändring 
år t 

zt-2 

~ 
förskotts
del i akat
teund.erlatret 
å:- t 

Den a~tonona (= icke-autonatiska) skatteintäktsförändringen är följakt

ligen lika med utdebiteringsförändringen multiplicerad med förskottsde

len i skatteundez•laget. Via utdebiteringen !:.a:- ko:r.rr.unleQ21ingen kontroll 

över denna s~tteintäktsfö:-ändring. Förskottsdele~, vilken fastställs i 

ekvation nr 2 på basis av den beskattningsbara inkomsten två år tidiga

re, kan kommunen däremot inte påverka. 



9. 

10. 

11 . 

12. 

Yt terligare autonom 
nettokostnadsök ni ng 
&r t. 
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Minska legglt kcrpitalsparonde
m in imum med l•gatt maximum 
flir uttag från skathregltrinqs
fonden" leo;~att totalsparande -

· ' mum ilr t. 

Investeringsminimum .minskas 
med inb,taln, Ö·FU·Skatt·D ii-/u
skattskossa ort: finans, iotal
sparcrndeminimum år t, 

Är l egalt totdpcr.-ondeminimum 
än f inaMiallt ar H 

Ar den automatiska netta intåk1sför 
ändringen ( = skoUeintäktsförön<ttingen 
minus nritokostnads- ) pos it iv ar t ? 

Beräkna totalspcrrandeföriind
ringen år t vid föregoende års 
utcfe biteri og. 

Beräkna t<rt at sporandeförändring 
en Jr t vid föregående års ut de· 
•itering och aHörsverkspriser. 

Ar tota lsparandeföröndri n gen vid 
före9aende års ut d e bit eri ng p o s i 
t j v 3r t ? 

Den autonoma ne-tto
koS'tiJ.adsfö rändr ingen 
=o <Jr t. 
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Ef~er de t a t t kap i talfondernas förän::lring bestämts, ~ar kor.u:runledni ngen 

i ekvation nr 18-2~ ställning t~ll totalsparandets, ~tdeb iteringens, af

färsverks:prisernas och de :t a·.dono:r.a s :ca tteir.ti!..ktsföriindringens storlek. 

I sam·oan::l. däx·med delar sig mo::l.ellen i två fall (~ och l:!). 

15. 2. Oförändrad utdebitering och oförändrade affärsverksuriser (fal l a ) 

Ä:- totalsparandet YiC. föreg!ende års ~.;tdebi -;;ering och aiTärsve::-:C.Spr iser 

stör:e än elle r lika med totalsparandemini~~m, s! kox~er : 

1. Utdebi terincren och ;,.:ffärsverks];lriserYJa a t t vara oförändrade 

2 . Den a~.::~onor.ta skatteiotäktsförä..VJ.dringen a t t vare, lika med noll 

3. Totalspar~ndet att vara l ika ~ed totalsparandat vid föregående 

års utde".oi tering och affä.rsver;.cspriser. 

15. 3. Höjning av utdeoiteringen och affärsverkspriserna ( fall b) 

Er~. u t::le"o i teri:~gshöjning u. tlöeee i moå.ellen först när totalsp~randet vid 

fcregående års utdebiteri11(l" och affärsverkspr i ser understiger totalspa

ranå.e~iniT.ux. I ett sädant lii6e är en utdebiteringshöjning ofrånkomlig 

(auto~atisk) ffien hänsyn till ( ~ fr P.52): 

1. Den reala restriktionen att inve::; terir.,garna inte får understiga 

en viss minLT.~n~v!, vilket fcrutsä.tter ett visst ninimisparande 

2 . Eller de~ le0ala restriktio~en om att totalsparandat in~e får un

dQrstiga en viss mini:r.inivå. (= a vskrivningarna. min-..:s en tredjedel 

av s~atteregleringsfonQens största behållning under något av de 

ke n~rmast f öregående åren). 

Utdebi ter·ingen höj s emellertiö. i nte mer än vad som är r.ödvändigt för att 

ttppnå totals?arandemini~um (och därmed även likviditetsminimum) . För att 

rröra utdebiteringshöjningen minare ä.n eljest höjs affärsverkspriserr~ 

aamtidiet - relativt sett - lika mycket som utdebiteringen: 



13. 

14. 

15. 

16. 

En del av tota lsparande
gkningen v jd f Öregående 
ars ufdeb ite.rlng avsätts 
t ill skottereglerings 

: A. 

Minska av
sättningen 
enligt A nå
got . 

Finansiell-t max. för ut
tog från kapitalfonderna 
ar t: kapitalfonde rnas 
b~h.å llning vid år ts 
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Beräkna kapi-to ls para ndeföränd
ringen ci r t vid föregåotnd• å rs 
utdeb iter in g. 

aeriikna kapitolsparandeförjind
ringen år t vid föragaende ars 
utdeltihri ng oc.h affärsv .. rks
pr iser. 

Finansie llt ma~. för ut -• • t tag fra n kap.fonderna ar 
:ö-/u- skottskassa vid 
år t ; s början minus skat-

l.fond - - • 



förä~dring 

av affärs
verkspriser
na år t 

relativ ut
debiter:..ngs
höjnL'J6 &- t 

föregåend.e 
å.re affärs
verkspriser 

(ekvation 20b) 

Efterfrågan på affärsverkens produkter pos~~eras därvid vara så pris

okänslig att affärsverkssparandat ökar till följd av prishöjningen 

(P.5<J) . 

För att täcka gapet :nellan ! ena a:..dan totalsparandeninimum och å andra 

sidan totalsparannat vid föregående års utdebitering/affärsverksFriser 

och öknir~e~ av affärsverksspar~det till följd av de höjda affärsverks

priserna är därned följande utdebite~i~shöjning nödvändig i modellen 

(ekvation 19b) : i) 

utdebite
ringshöj
nir.g år t 

totalsparandeminimum mi
nus totalsFarande år t 
vid. föregående års utde
bitering och affärsverks
priser 

förskott s
del i skat
teunö.erla
get år t 

föregående års 
affärsverkspri
ser P.lllltiplice
rade ned försälj
ningsvolymen år t 
dividerade med 
föregående åxs 
utdebi teri:ag 

1) Modellen utesluter genom restriktionen om investeringsninimum att 
totalspar~deunderskottet täcks med hjälp av desinvesterir~ (så 
att miniminivån underskrids) i stället för en utdebiterings- och 
prishöjning . 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Avsätt en del av ko}lital
sparande.cikningen toll 
~o~i.tolfonderna Ör t 

Minska avsätiningarno 
enli9t F niKt t i ll ma~i
mi novc1n ilr t. 

Totalsparandel = 
tctolsp'lrandei vid fö ro 
gående ors utdebih 
ril)g ocb attörsverks

tiSU clr t . 

Utd~>biteri 'liJ•n föränd
ras inte or t. 

Atfärsv1rkspriserno 
förändras lnte &r t . 

Den autonoma skatte
intäktsförindrinwen = O 
år t. 
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Ja 

En del av kapitalsparan
deminskningen kompen 
seras av uttog frÖ n 
~aB~tolfonderna år t 

Nej 

Mi n ska u tt ogen en l i.9t 
H ned t i Il den max o -
mala nivån år t. 

Är lotalsparande t !r t vid föregÖ 
ende ors utdebitering och affärsverks
pri ser större än eller lika mad total -

sparandemin imum ? 

Totalsparqndet = 
to t al sparandemin i mu m ar t . 

Höj utdebiteringen 
s~ a_ H totalsparpnde
mo nom u m n Ils lir t . 

Höj afförsvukspriser
na relativt seH lika 
myc~et som utdebiteri 
en or t . 

O. n autonoma slaltte 
i ntälrtsförii ndri n.11•n 
större än noll ifr t. 
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15.4. Der_ tota,le, skatteintä.ktsförä~ci:ringen 

Den totala (~ ~e~ a~tomatiska ~lus den autonoma) skatteintäktsförä~d

ri~~en är beständ av såväl (de~ ~ud~etmässiga) skatte~nderlagets som ut

debiteringer.s förändring. Enligt ~OQellen är skatteintäktens årliGa ee~om

sni t t liga till växt - till ~öl j d av rr.otstå:.'l.c_et mot u tdebi teringahöjningar 

-dock i höcre grad ett res~ltat av sk~tteuncterlagets än av utdebite

ringens tillväxt. En utökad verksamhetsvol~n och standard kommer först 

i fråga vid ökni~ar av skatteunderlaget, dvs vid automatiska skattein

täktsökningar. Autonoma skatteintäktsökni~ar (~vs till följd av skat

tehöjningar) ak~~aliseras i stället för att bibehålla volyn och standard 

på oförändrad ~ivä. I modellen anyassas med andra ord ~tgifterna i hög-

re grad till i..."lko:nste::-na ii:'l. tvärton. 

16. FDHilTSIELLT UTRTIIIJI'lE/llNESTERINGARNA OCH KASSAN 

16.1. Finansiellt ·.J.trymme exklusive investeringsminimum 

Flödet av likvida nedel- :iisponibelt till investeringar- är defini

tior>_smässiet: 

där 

totalspar
ande (ink1 
affärs
veri.<:sspar
ande år t 

inbetalni:'lgs
över- eller 
underskott 
exkl total
sparande år t 

~ N * St bestäms i e~vat~on nr 18 och Prt är exogent bestämt. 

Innan konnunledningen tar stä~lnine till investeringarna under budget

året, omformuleras flödet av li~vka medel på följande sä-tt: 



22-
27. 

28. 

29. 

lnvuhringarna större 
an in~est e rin gsm i n i 
mum ar t . 

Kosson vid år t: s 
slut större ön mini
mikassan . 
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Inve s te ri ngarna lika 
med investerings 
minimum Qr t . 

Kosson vid år t:s 
slut l ika m"d mini
mikossan. 

Aillllärkning Investerin.:,carnas bestämningsfaktorer (ekvation nr 28) samt 

de olika fall vid den autonoma nettokostnadsförändringen ( ekvation nr 10), 

skatteregleringsfondens föränQring (ekvation nr 13) och der. fir~siella 

restriktionen för avsättningar till :ca.:pitalfonderna (ekvation nr 17), 

so~ restriktionen om totalsparandeminimum ger upphov till, är inte ~eQ

tagna. En forrr.aliserad och fullständig framställning av modellförloppet 

i form av ett flödesschema finns dessutom i figur 1 i del II (sid 149-

157). 



flöO.e av 
l::kvida 
!r.edel 
ärt 

~pi. talspa~·
a:-tde (exkl 
uttag från 
skattereg
lerinesfon
den) år t 
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inbetalnings
över- eller un
derskott (exkl 
ka:pitals:paran
~e) inkl avsätt
ning till skatte
regleringsfonden 
år t 

Eh avsättninG till skatteregleringsfonO.en innefattas enligt denna defi

nition i inbetalningsöver-eller underskottet (NPrt)' vilket sker i ek

vation nr 22. I flödet av likvida medel ingår vidare endast den del av 

kapitals:parandet, som inte är en följO. av uttag från skattereglerings

fonden (s~~). Ett sådant uttag(= negativt driftsparande), vilket ökar 

kapitals:parandet, minskar nämligen i stället kassan (= stocken av lik

vida meO.el). KayitalsparanO.et unci.er budgetåret (s~) fastställs i ekva

tion nr 23 och ~yitalsparanO.et exklusive uttag från skattereglerings

fonden (s~ ) i ekvation nr 24. 
-D 

5 t=O 

De finansiella res:J.rserna r·educeras med investeringsminimum i ekvation 
NKP nr 25-2'7, varefter det återstående finansiella utrymmet - st , 

-D 5
t=O 

16.2. Investeringarnas och kassans bestämningsfaktorer 

I modellför·lo:p:pets näst sista led tar Lommunledningen ställning till in

vesteringarnas storlek under budgetåret. Investeringsbestämningen består 

därvid av en real och en finansiell del: 

1 . Enligt den reala restriktionen får investeringarna inte ~nderstiga 

en viss miniminivå, vilken bestäms av vissa reala storheter (bo

staQsbyggande, föregående års investeringar samt statligt tidsbe

stämda investeringar). Den de.l av den årliga investeringsföränd-
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ringen, som beror på att investeringsminimum förä~drats, är ~r

med orsakaQ av förändringen av dessa reala (tekniska elle~ insti

tutionella) storheter 

2 . Enligt den finansiella restriktionen får investerir.garna inte 

överstiga det finansiella utrymmet. De finansiella resurserna 

är begränsade i modellen. Den årliga förändringen av iEveste

ringarna utöver investeringsminimum är därmed enligt rr.odellen be

stämd av förändringen hos de finansiella r·esurserna, sorr, återstår 

sedan investeringsminimum finansierats. 

Den årliga investeringsförändringen är således såväl~ (= föränd

ringen av investeringsminimum) som finansiellt (= förändringen av inves

teringarna utöver investeringsminimum) beständ: 

förändringen 
av investe
ringarna år t 

förändringen 
av de realt 
bestämda in
vesteringarna 
år t 

förändringen av de 
finansiellt bestän
da investeringarna 
ut 

Eftersom de statakommunala beredskapsarbetena enligt modellen ingår i 

de s k statligt tidsbestämda investeringarna och alltså i investerings

minimum, kommer de konjunkturpolitiskt notiverade investeringarna att 

vara en del av de s k realt bestämda investeringarna. De finansiellt 

bestämda investeringarna påverkas därenet ej av några konjunkturpolitis

ka strävanden. 

16.2.2. Kassan 

I modellens avslutande ekvation (nr 29) framkommer kassaförändringen un

der året såsom en reatpost: 



ka!'lsaförä.n::l
ringen ·.mder 
2:rt 

ka-:Jita.ls-oa
ra;de {e~d 
uttag från 
si<:attereg
leringsfon
C.en) år t 
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inbetalnings
över- eller 
unC.erskott 
år t (exkl 
kepitalspa.
rande) inkl 
avsät-tning 
till skatte
reglerings
fonde!'l 

N~ 
t 

investe
r~ngarna 

~t 

Vid bee~ämningen av i!'lvesterings- och kassaförändringe!'l un&er budget

året delar sig modellen i två fall (a och b). 

16 . 3. Investeringarna och ~ssan lika med minimum (fall b) 

När t otalspar·andet är lika med finansiell t totalsparandeminimum tas det 

finansiella :1-trymmet hel t i anspråk av investeringsminimum. Beslutet 

om totalsparandats storlek i ekvation nr 18 impl icerar då, att kassan är 

på miniminivå vid budgetårets slut samt at t - enligt ekvat i on 28b - in

vesteringarna är lika m~d i!1.Vesteri~$smir.imum: 

förändringen 
av investe
rir.garna. år t 

'~----~v~----~1 '~-----v~----~ 
in:resterLVJgs
minir.rurn S-r t 

investeringar
na år t-1 

Eftersom totalsparandat används till det absolut oundgängliga , är fondav

sättningar iå ej ffiöjliga i modellen, såvida ~e ej är nödvändiga för att 

uppnå minimikassan. 

I fall b är de finansiellt oastämda (= de icke-automatiska) investeringar

na följaktligen l ika mei noll, vilket är en föl jQ av att totalsparandat 

vid föregående års ~tdebitering och ~ffärsverkspriser understiger eller 

är lika. med finansiell i totalspa.rander.linim·..un (bestämt av investerings

minimum, över- eller ~nder~ottskassan samt inbetalningsöver- eller un

derskottet ). Orsakssambandet är omvänt för ökningen av totalsparanda t 
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t i ll följd av utdebiterings- och prishö~ningen . Denna totalsparandeök

ning är i moQellen inte ors~< till utan orsakas av en önskan att ~ppnå 

en viss investe:dngsr.ivå ("' investeringsr.Jinim·.l.r:l) . :;)enna del av investe

ri:ngsförär.dril".gen aterges då av investeringsminimunt. 

16. 4 . Investeringarna och kassa."!l större än rr.inin-.u:r. (fall a) 

Enligt modellen är totalsparandat större än finansiellt iotalsparande

minimum i följande fall: 

1. Totalsparandat like. ned totalsparandat vid föregående års ·.J.tde

bitering och affäraverks~riser (dvs utde~iteringen och affärs

verksyrisarna oförä~drade) 

2. Totals?ara~det lika med legalt totalsparander.tinicrQm (dvs utdebi

teringen och affärsverkspriserna bar höjts i syfte att upp~å den 

lecala nivån för total sparandet) . 

I båclz. fallen kommer de finansiella resurserna att övers~iga investe

ringsmini~r.t. Totalsparandats bestämning i ekvation ~ 18 implicerar 

då endast att investeringarna och kassan rr.inst uppgår till :r.inirr.inivån. 

Hur mycket investeringarna och kassan ~offixer att överstiga miniminivån, 

beror ö.ii..refter {i ekvation 28a respektive 29a) på ht:.r mycket av det åter

stående finansiella utrJ~et, son används till investeringar . 

Förändringen av investeringsminimu~ äterstående finansiel la resu~ser samt 

kommunledningens konjunkturförväntnil'!Q"'a:::' bestämma~ i ekvation nr 28a 

investeringarnas förändring under budgetåret, varvid värdet på de oli~ 

förkla.rip~svariablerna är en följd av föregående års händelser/beslut 

eller av - från komnunledningens sJ~punkt - opåverkbara förhållandeL 



·.mder bt.:.dget3..ret : 1) 

förändringa::
i investe
rince.:rna år t 

,g_N 
6t F"". 1 o-. 

förändring i över- el
ler underskottskaasa 
~xkl investeringamini
rr:um} \rlQ böqan av 
år t 

15C 

förä-"lå.ring i 
investerings
minim·..lm å::- t 

förändring i kapi
talsparande (exkl 
uttag från skatte
regleringafonQen) 
exkl investerings 
minimum är t 

förä.nå.rine i in
betalningsöver
eller underskott 
(exkl kap i tal spa
rande , investe
rir~sminimurn) inkl 
avsä.ttnir.g till 
skattereglerings
fonQen år t 

~(3Rt-1 J 
~ 

föränå.ring 
i kor.junk
turvariabeln 
år t - 1 

1) Totalspai'Cl.nde-:;s förändri ng vid föregående års u tdebi te ring och af
färsve rkspriser är i modellen ytterst bestämd av den automatiska 
~~tteint~~ts- och netto~ostna~sförändringen . Avsättningen till 
skatteregleringsfo~e~, som innefattas i inbetalningsöver- eller 
underskottet , har "ti:iigare i r.todellförloppet bestämts av totalspar
andeförändringer. vid föregående års utdeoitering, konjunkturför
~ållander~ år t-1 samt av om ~et är kor.tr.tunalval eller ej under bud
getåret. Den återståen~e delen av denna totalsparandeförändring in
~efattas därefter i kapitalsparandevariabeln. Den automatiska net
tokostnadsförändringen påverkar vidare minimikassans förändring un
der budgetåret. över- eller ur.derskottskassan vid budgetårets bör
jan är dessuto:r. bestämd. av ~ssan vid slutet av år t-1. Nettoin
komsterna från försäljnincr av fastigheter postuleras vara bestämd 
av fö~egående års beslut och händelser (exempelvis rörande explo~ 
teringsverksa.-nheten) (P. 58) . Den återstående posten i inbetalnings
över- eller underskottet - dvs över- eller underskottet jämfört med 
budget - postuleras vara bestämd av den löpande pris- och lönaför
ändringen (P.59) . Investeringsminimum slutligen bestäms enligt mo
dellen av föregående års investeringar , de statligt tidsbest ämda in
vesterir~arna under budgetåret samt av bostadsbyggandets storlek 
året efter budgetåret . ]Ostadsbyggandets storlek postuleras därvid 
vara bestämd av statlita mync~gheter (P. 25) . Totalsparandeföränd
ri~en till följd av höjQ ut~ebitering och hcjå.a affärsverkspriser 
är sl~:.tligen bland anne.t orsakad av i nvesteri:'lgsminimum. 
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En ökning av kap i talspara..r.de , inbetalningsöversKott eller över ske ttlökas

san vid ärets början verkar vid denna form~ler::..:'lg il!ves-':;eringastim•.;.leran

de medan en mins:.Cninc har motsatt effekt. :En föränC..r·ir.g av likvida mede: 

avsedda för investeringsändamål postuleras därvid ~~ större ef:ekt på in

vesterine~benägenheten än en förändring av likvida menel, nom endas~ del

vis är avseQda för investeringar. I modellen har en förä~dring av kapi

talsparar.~et därmed en relativt stör~e effelct på investeringsbenägeruLeten 

~ en förändring av inbetalningsöver-/J.n:ierskottet eller över -/t<nder

skottskassan.1) 

Enligt ekvation nr 28b kan s~väl kapitalsparannevariabelr. som den ti:is

försk~utna konjunkt'J.rvariabeln u t lösa kassancå.nra.=rz:ir.g (vid lcaPi "ta.lspar•a:J,. 

deminskning respektive opti:r.is tis;ca förvä.ntr.insa.r vid högkonjunkt·J.r år 

t-1) eller kassauppbyggnad (v::..d kapitalsparandeökr,ing respektive pess~

mistisk.a fi:irvä:1tninga= vid låe;kor.~u.r.ktur år t --1) vid sidan av kapital

fonderna (P.65) . Variablerr~ ifråga kan därmei ve=ka invester~redu

cerande respektive -stimulerar-de i lägre crad än vad ekvat ionen för kapi

talfonderna (nr 17) antyder (dvs ke2 <. 1 - kc8 respektive ke10 ~ /kc 12/). 

Konjunkturförväntningarnas inverkan pa i:nveateri:tlGsl:;enä,ITem:eten är där

viD. enligt moå.ellen r.totsa tt den som ·J. töva~; pä fonå.beteenri.et. 

17 . RESTRIKTIONER 

r•[odellen innehåller en rad res tri~tioner. Ir.veateringsnir.imum och mini

mikassan är två centrala rest~i~tioner. Finans iellt tota:sparan~emini

mum är bland annat bestäffit av investerir.gsninicrun och minir.tikassa~. ~e 

finansiella restriktionerna om oexi~lt uttag från skatteregleringsfon~en 

och kapitalfonderna fölJer vidare indirekt av rest=iktionen om en viss 

minimikassa. I modellen iJ:l€år dess·J. tom tre restriktioner (maximal t u t

tag från skatteregleringsfonde n, kapital- oct totalsparar.deminicrur.t) , 

som anges av kommunallagen (respektive lanå.stingslagen). 

1) Kapitalsparande är medel, som komaunen avstått fr2n att konsumera i 
syfte att - omedelbart eller i framtiden - använda till investe
ril".gar. En ökning av inbetalningsöver-/underskottet eller över- / 
underskottskassan kan representera en liknande uppoffring (t ex fond
avsättningar under föregående år) . En sådan ökning, vilken då till
fälligtvis kan nyttjas för investeringar, kan emellertid även bero 
på exempelvis en Törändring av förmögenhetens sammansättning. 
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Restriktionerna anger mini:t•i- eller maximigränser för vissa av de endo

gena variaolerna i modellen. Från kommunens synpunkt är dessa gränser 

därvid uppställda ut~från av tekniska, legala eller i nstitutionella 

bindningar (bild 39) . 

Bild 39· Mini~i- oc~ ~aximigränser f ör olika variabler ~ modellen. 

Mini- Naxi Phnimi- eller maximi gränsen uppställd 
Variabel mi- mi-

gräna gräm Utifrån av olika bindningar In-
if r <hl 

Legala Insti Tekniska Följet a v be 
tu tio tidigare opåverk- ind.i- sluts 
nella års be- bara rek t regel 

slut el- för hål- av A, 

ler hän- landen B, c 
delser år t el- eller 

ler "t+1 
D 

A B c D 

Nettokostnader 

ökning x x x x 

ninskning x x x x 

Skatteregle-
ringsfonde:r..s 
förändring x x x 

Ka;pi te..lfonder-
nas förändring x x x 

Tota.lspe..rs.r.de x x x 

Utdebiterings-
fö::-2.ncU-ing ;c x 

Utdel::i te::-inge-
föränå_r ing x x x 

Affärsverks -
priser:'IB.s fö::--
ä:'l.dri:'lg x x 

Affärsverks-
:prisern.an för-
ändring x x x 

Skatteirttäkten 

ökni::Jg x x x 

minskning x x x 

KapitalsparandE x x 

Investeringe.:- x x x x 

Kassan x x 
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1 8. ~'lÅLINRIKT AT BETEENDE 

Restriktionerna sar.1t automatiken på, kostnad.s- och skatteint~kt~.w:d,,., "'·'1-
c(:r gränserna för kor.u:lunens handli~s-:.ltrymme' dvs inom vilket uesluts

variablel"na. (der.. a.u tonona nettokostnadsförän:irin..,o-e:'l, invester l:1garna ·;_t

över investeri:ngsminimur:l, u tdebi ter ingen, affärsve::ks;oriserna och fonder

na.) ifråga kc..n användas. I 1~odellen är det främst föregiende års beslut 

eller händelser sa:mt opåverkbara förhållanden (andra ä~ st<J:tlicr styr

ning) under budgetåret, son begränsar detta ~tryu.~e. 

Inom J .. et angivna handlinesutryr.rrnet söker kol!lmt.:.nledningen t.:.ppnå de upp

stS.llci.a målen, dvs de önl:lkade värdena på olika endogena variabler (t ex 

utdebiteringen). [l!ålen kommer därvid till uttl·yck på olika sätt i r.Jo

dellen. 

Målet att uwjärnM. utdebiteringshö~ningarr.as variationer återges i expli

cit form av bf:!te(mC.eekvationen ifråga. En utdebi teringshöjr..ing skall å 

ena sidan :r.inirr.eras oc~ utd.ebiterir.gen få2· ä andra si&.n inte sär.kas. 

För ·.l td.ebi te!'ingem; - likso:r. affä::sverksprisernas - !'öriindrilJO 0 /d.ller 

d.ärrr.ed sitväl e~ maxi:r.i- so:r. e!.'l minimigräns, vilker_ i modellen urpställ ts 

inifrån av ko:r.mu~enningens beslutaregler (bild 39 på sid 152). Av mi

nimiaränsen ifrå~a följe~ saretidigt en maximicrä.r..ö för skatteint~<tsned

crån{re!l. (= den a~tomatiska skatteintäkts:r.inskningen) eller en mir..imigräns 

för skatteintäktsökningen (= den automat~s~a s~attei~täktsö:~inee~). 

För nettokostnadsminsialinge~l eller -ö:c'lingen gälle1· en liknantie maxim:'..

respektive minimig~äns, vilk€~ då följer av beslutsregeln att den auto

!l.oma nettokost~dsförändringen inte f~ unC.erstiga er_ viss :r.inimir:.ivå 

(= :'loll) eller tröl:lkel. De= regel kan al ternativt ses !:låso:r. ett s k 

tröskelrr.å.l för den autonoma nettokostnadsförändringen (avs måluppfyllel

sen ovanför tröskel~ivån a~ses va~a tillfre~sställa~~e). 

I andra fall återges målet av oli:-ca. koefficienter i respe:<tive l:eteende

ekvation. Koefficienter!.'la i exe~pelvis ekvationen fä~ ~ay:'..talfonQe:::'la 

och investeringarna har sådana värden att en ~tjämning av investerings

variationerna t.:.ppnås. ~et r.1ålinr-iktade beteendet fö::-ekomr.1er då i inpli

cit forQ i modellen. 
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19 • Sl\llll'I!ANF ATTn:::m 

Detta kapitel har presenterat en modell över bu~·etförloppet i en kom

mun, som enb~rt finar.sierar investeri~a~~ men sparande (sk~tter och 

a-vgifter). Modellen är avsedd att ge en förer.klan bild över händelse

förloppet vid den årliga buigetöestämninGen. Eftersom modellen Jteår 

frrua a~t kommu~ledni~~ tar ställning till en fråga i sänder, är det 

~~d frågan o~ ett steevist beslutsfattande . 

I modelle~s inletiningss~eci.e berillcnc.s budgeta·.1-tomatiken och e~ ran restrik

tioner. Med utgångspunkt från de investeri~sönskemål, sorr. föreligger 

i kommunen, fastställer koncrunledningen först net investerings~~ni~um 

( föl~dinvestering~r till föregående are i~vester~ngar , Qi~ekta förir.

vesteringar till bostadsbygg~nde och närL'1gsl:.vets investeringar sant 

statli&t tidsbestämda investeringar), som av te~s~ eller ir.stitutio

nella skäl i~te ka~ underskridas . För att 5~r.onföra dessa investeringar 

är kommunle~~inc~n - l~~e fra~ i ~odellförlopi~t - beredd att höja ut

deti teringen. Komrr.unled.ningens nästa. uppgift är att beräkna den at.:. te

matiska (opåverkbara) förändringen av skatteintäkt en (dvs vid föregåe~de 

års u tdebi terir'<S) o c~ nettokostr..aderna (dvs till föl jd av fcregående års 

investe~ingar samt l öpar:de pris- och löneförändr1ng). De~ kassabehåll

ning, som rr.inst behövs vid slu.tet av b~.:.dget~et, uppskattas seda~. Nästa 

le~ i moneliförloppet är att fastsiäll~ den miniminivå för totalsparan

det under budgetåret, son sver~r mo~ investeri~smLnim~ eller anges av 

koJTUUUnallagen (= avsk.riVIlin&arna nin·.ls naximal t uttag från skattere0le

ringsfor.den) . Det stiSrsta a.v dessa två minirr.i~v§er· gällei· såso:r. totel

sparandeninin~n. 

På basis av differensen mellan den a~tomatiska skatteintäktsförän~ingen 

och den autcnatiska nettokostnadsförändringen tar kon;munledningen ö.ärnäst 

st~llning till den autonona (= icke-a:1tomatis:.CS.) nettokostna.lisföränd

ringen . Under år ned konun·.ma.lval kan dess·.1to:r. :politiskt betingalie kost

nadsökningar akt~aliseras i koonuner med knapp majoritet i fullmäkt~e 

för det (de) receral"Jie partiet( -erna) . Genom att red· . .wera :i en automa

tiska s~tteintäktsförändringen med den totala nettokostnadsförändringen 

för buö.getå.ret framkommer dä~efter föränd:dngen av totalsparandat vid 

ofö~ä~U=ad (= föregående ärs) utdebitering. Med utgånGspunkt från denna 

förändring fattar kommunle~~i~~n secian beslut om skatteregleringsfondene 
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förändring, vilken d9. även :påverkas av kommt:.nledningens framt~C.sförvänt

ningar u-:;ifrån konj·J.nkturf'örhållandena vid b~.:.dgetbestämni~e::J.. Vid opti

~istiska förväntningar (dvs vid hög~onju~<tur år ~-1) avsätts m~ndre eller 

utta~ mer är_ eljest från skatteregler~ngsfo~~en. Reaktionen är den ~at

satta vid pessimistiska förväntningar, dvs v~~ lågkon~unk"tu.r ål· t-1. Un

der ~ rr.ed kom~nalval kan dessutom politiskt rr.otiverad.e fondut-:;ag (i syf

te att u~dvika eller minska en utdebiteringshöjni!:llJ) f'örei<:orr.rr.a i modellen. 

Efter det att skatteregler::..ne·sfondens förändring ~;.n::l.er ~:..l::lgetåret l::e

slutats, framkor.1mer kapitals:;>arandets förändring vid föregående ch·s ut

debitering sor.1 en rest:post. Beslutet o;r, ~pitalfondernas :'örä.nd.rine 'tiase

I'as sed<i-n på denna förändring sa:nt i<:om!OUnle~ingens konjur.k.turförvänt

ninear. 

Kommunledningen tar dä.rr.äst ställning till u tde-;,i teringen un~er budget

åJ·et. Är totals:parandet vid föregående ars utdebite::-i11!J oci::! affiirsverks

priser stör:!'e än eller· li~<a med totalspa,ra.ndeminimJ_m, förän::lras inte utde

biteringen och affärsverks:priserr..a. OCotstå.nde-;; r.tot utdebiteringshöjnbgar 

medför då att det totala s~arandet anpassas till den löpande kostnads-

och intäktsutvecklingen. Först när totalsparendet vid föregåer.de års ~t

debitering och affärsverkspriser understiger totalsparande~i~imt:.r.l, u-;;

löses en hö~ning av ~tdebiteringen och affärsverksprise~a så att detta 

minimum nås. Denna höjning är ~ e~ automatis~ föl~d av främst ~etta

kostnads- och skatteintäktsutvecklinge~. 

I modellförlo:ppets nest sista led oestäms investe~ingarnas förä~drir~ un

der b-J.drretåret. En del av denna förän::lring är orsa;<a,d av d.e !'eala fak.

torer, som bestiim:-r.er investeri:ngsr.tinim:.un. De:'l. å.terstå.end.e ö..elen av inves

teringsförändril'l{l"e~ (dvs förändringen av investeri:'lgarna utöver investe

ringsminim:.tm), som komrr.unledningen kan påverka, är ::.. stället finans:.ell t 

beständ. Efter det att investeringarna bestämts, fastställs kassaför

äP-dringen under oudgetiret såsom er. restpost i den avslutande ekvationen. 

När totalsparandet enbart räcker till att finansier~ investeringsminim~m, 

kommer även kassan att vara på miniroinivå vid budge~årets slut. I annat 

fall kommer såväl investeringarna som kassan att över~tiga ö..essa mini~i

grär.ser i ~odellen. 



1 )6 

KAPITEL 7. ~:ODELL ÖVER BUDGNrFÖRLOPPET I EN LÅI'JEFD!ANSIERANDE RESPEK

TIVE EN W'IE- OCS SFARFTI\:ANSIERA."'DE KOKr•:IDT 

1 • Di!NEHÅLL 

I föregåenne kapitel presenterades en :nonell över budgetförloppet i en 

ko~n , son enbart fina~sierar investeri~~rna ned sparande . I det 

föl jande diakuteras inledningsvia hur denna modell förändras för en 

lånefina.nsie:rande :<omn:un (= planerat s:ya~anrl.e li:<a meli minimun enligt 

;corr.:r.unallagen) . Avslu~ingsvis behandlas ö.en tredje nodellva::-ianhn, 

som å.tercer bt;.dt;etförlo:p:pet i en kornmun med en kombinat ion av J.åne-

f
. . . 1) och spar 1nans~erlng. 

Den följanlie presentatio~en är mycket översiktlig och begr~~sad till 

de punkter, där det förehgge:!' väser,tliga. skilbader ue träffa.r.de in

eående ekvatio~e:- eller variabler mellan ie oli~<a. monellvarianterna. 

Modellteknis:<a skillnader beträffande koefficienternas storlek ilsku

teras därefter i kapitel 10. 

Understrykningarna markera:- i det följande cy:poteser (teorem), som kon

mer att pröw.s :not verkli0heten (utöver de som nämnts i kapitel 6) . 
ModellförlOIJ.Pe t !:los å.en låne- och s:parfinans ierande konm·.men å t e rges i 

ett flödesschema i bild 40 (sid 1 65-~70). 

2 . NODELLEN FÖR DElr LÅNEFINA-;ITSIERMrDE KO!I]'!UNEN 

2 . 1 . F~r~nd~ingar jämfört me~ model,en för Qe~ sparfinansierande kom-

Modellen för C.en lånafinansierande korr.!T.unen onfa-ttar 35 ekvationer, var

av 14 st är betee:r:C.eekva.ti oner . Av QC 35 ekvationerna är 17 st ge:censamma 

~eQ modellen för den ~parfina~sierande ~o~nen. 

Jämfört med den sparfinansierande k ommunen har 8 st ekvatior.er - sar.rtliga 

:-örande upplåningen- tillkom.1lJ. t . Vid bestämnin..,:.en av uppl åningen under 

1) En ö.etal jerad presentation av mode2.len för d.en lfulefina.naierande 
respektive den låne- och sparfinansierande kommunen finns i del II 
(:=pitel 2 resper.hre 3) . 



budgetaret (ekvation ~ 24-27) ställs ~o~~nledningen enligt ·~odellen 

inför säväl e~ mini~i~äna (l&nemi~imum) som en ~aximig~ä~s (l~~emaxi

mum) . Lå-nerr.in:.~.uT. ( ckva t i on nr 16) följer av likvidi tetsll'.inimu'T. ( i!lves

te~ingsr.JiP..imum) me<:la.P.. lånema.xir.n.:m anges av såväl en :Cedi t:r.a:!'knaC.srestrik

tion (ekvation nr 17-1 8) sor.1 en ler,al restriktion (ekvation nr 19). 

Hos den lånefinansierande kommunen ligger ~<a pi talspa.ra.r.det - ö.ef ini tions

mässigt - vid eller nä.:!'a den mi~i..'r.inivit ( = avslchT.ir:.ca.rr.a.), son a.n.:,ces 

av kor.um.ma.llagen . Eftersom ka.vitalsparand.et hos denna kor.u:runtyp föl.)akt

ligen är av förhåJ. la.ll.d.evit~ liten omfattni:r>-G h::.r dess-..1to~ - jänfört med 

modellen för d.en s~a~finansierande kor.1r.1ur.en- de båda ekvat ioner, som 

l'Ör :CS.pi talfonä.erna. (beteer.ä.erelation s=t finansiell likhet f er max.i

malt utt~) bortfallit (P.78). 

2. 2. Ekvationern;,:, nr ~-15 

Modellförlopyet inleds ~a likartat sätt cos deP.. lånefinansierande som 

hos den sparfinansieranå.e kox:runen . sedan investeringsönskenålen och 

irNester~ngsmini~u~ fastställts, räknar nan bland annat fram dc automa

tiska förär.dringarna av skatteintäkter och nettokost!lader samt de legala 

restriktionerna för uttag från skatteregleringsfo:~å., för kapital- och 

för totalsparande. Utifrån dessa beräkningar kan seå.an bestärrmas mini

nikassan, den a:..1tonoma nettokostnad.sföränd.l·i·ngen och skatte~·eglerir.ga

fon::l.ens fö:-änd;r·i:"lg , va.r·ig·enorr. även totalsparande och kap i talsparande 

vid föregäenC..e 2.rs ut1iebi ter::.ng/affärsverkspriser framkommer som rest

ros te::-. 

Ekvation nr 9 skiljer sig dock hos de båda modellvarianterna . 1) Den 

lånefinansiera.nd.e kommunen har enbart ett legal t totalsparandeminim'..lr.l 

(c avskri~incarna minus maximalt uttag från skatteregleringsfonden) 

r.1edan den sparfinansierande dessutom ställs inför ett finansiellt total

sparandemini~m. 

1) Mellan de båda T.OC..ell\~rianterna föreligger det dessutom vissa 
skiljaktigheter beträ.ff~å.e e~tionerna nr 5 (den automatiska :aet
tokostnadsförändringe~), 10 (å.en autonoma nettokostn~sförändringen) 
och ~3 (skatteregleringsfonuens förändring7, vilka redovisas i ka
pitel 2 i del II 



2. 3 . Lå.nern ini_T.U:r. 

Finans i el lt totalsparandemininum motsvaras toa ~en låne fir~r.aie rar.de 

kommunen av ett låneminir.n;.n. Låneminim·..tm a:n.ger den upplåning, son be

hövs för ett finansiera. investeringsmi~i:r.u:r. sedar. övriga finensiella 

res·.lrser (= inbetalningsöver-/md.erskott, över- eller underskottskassa 

samt det som är störst av legalt totals:parandemininum och totalsparan

det vid föregie~de års utdeoite~i:~/affä~sverkspriser) t aaits i ans~räk: 

minimal lL"'lg
fristig och 
kortfristig 
upplånine 
år t 

TP 
S.'r.l.nlt 

L-y----1 

legalt to
talsparan
deninimum 
år t 

On parentesen 

investe
ringsmi
nir.n;.J:I år t 

N * 
Pr t 

inbetalninga
över eller 
- ·.mdersko t t 
exkl total
s:;JaranC..e år t 

kassan vid b1ir jan 
av år t l:'lirn;.s f.li
nimikassan vid 
slutet 

totalsparande år t 
vid föregående ars 
utdebitering och af
färsverkspriser minus 
totalsparandemini
nun år t (legalt) 

(ekvation nr 16) 

- SAlnl~ ) är negativ, sätts den lika med nol1. 1 ) 
" 

Saväl den kortfristi~ so:r. de~ längfristiga upplåningen är de~inierad 

~etta, ::!.vs efter avdrag för a:no::-ter ingar. 

2. 4 . Låner.~axim'..Ull 

För såväl den kortfristi.ga. (tffiaxk:) som den l&!gfristiga (r.Åe.xk) upplå

ningen anges en r.~aximinivå av en kreditmarkna.derestrilction (ekvation 

r.r 17 och 18). I syfte a 1;-o påverka kor.~nunens investerings"oeteende ka~ 

ata.ten förändra. denna maximinivå &eLom att åtetrama kreditrr.ar~~den un-

--- ·---
1) En dyli:< for:r.ulering garanterar a.tt inve~;ter ingsr.linim·.liTl red:J.ceras 

med det so"' är e~örst av å ena sid~ legalt totalsparandeT.i~imuT. ooh 
ä andra sidan totalspa.ra.r.det vid föregående års utdeb i tering och af
färsverkspriaer . 
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der hö_;konjunkturår och lätta :;>å den :t:c1.der lågkonjunkturår. Maximinivån 

för u:;>plår.ir.gen postuleras därmed vara lägre unå.er högkonjunkto.:rår än 

under lågkonjun.\turår (P. 72 och F. 75). 

För den kortfr~stiga upplåning·e~ finns dess~tom en legal rest~iktion i 

modellen: 

~ 
maximal stock 
av kortfris
tiga lån viC.. 
slutet av å!' t 

zt-2 

'----y---/ 
förskotts
del i ~;;kat

tet:nderlag
et år t 

där b
4 

= 5 (respektive 7 i landsti~~sfri stad) 

(ekvation nr 19) 

stocken av kortfristiga lån får enligt ~o~munallagen inte vara större 

är. fem gånGer förskottsdelen i skatteu~derlaget. Der- legala restrik

tionen uppställer därmed en naximinivå fö~ den kortfristiga upplåningen 
k under 1:udge tår e t ( llia.x:!) : 

Sy )5: l 
u. •. ax t 

maximal 
stock av 
kortfris
tiga lån 
vid slutet 
av år t 

s
1

k 
t-1 

~ 
stock av 
kortfristi
ga lån vid. 
slutet av 
år t-1 

Den minsta av de b~,da maximinivåerna (dvs rAaxk respektive L~axl) för· 

den kortfr·istiga npplåni.XJ€,-en gäller därefter såson restriktion i rr.odel

len under budgetåret. 

2.5. Likviditetstak 

Den legala min~~inivår. för totalspaPandet samt å.en maximalt mö~liga upp

låningen och kassaneå.~agningen (ned hänsyn till mini~ikassan) anger till

sammans ett likviditetstak (-reaximum) i modellen. Detta likviditetstak 

kan kowmunen inte påverka, såvida inte utdebiteringen och affärsverks

priserna höjs utöver vad, som kan vara nödvänå.::.gt för att uppnå den le-



ga.la r~iniminivån för totalsparanciet . Under det löpande budgetåret lig

ger likvid i t et staket av följanlie :skäl därenet hel t 'J. tanför komrr.'.l!'l.e!'l.s 

kontroll: 

1 . Utcie'bi i;eringen för budgetåret måste enligt kommunallegen fast

ställas på hösten året före b'J.dgetåret 

2 . Affärsverkspriser~s förä.~dri~ är i modellen kopplad till ~tde-

bi ter ingens . 

2.6. Låneprio~iteri~ 

större delen av investeringeninimun utgörs av statli gt tidsbestända in

vester·ingar och direkta förinve:-;teri:agaz' till bostadsbyggandet. I mo

delle~ äz· upplåning för att fi!'l.ans iera investerincrsninimum i ett alter

nativ prioriterad :;:lå. k:recii t~nar.kr>.aden . LånemaxunUIT. kan då inte under·

sti{ia lånemi..'limum. I ett u..na.t alternativ har i<ommunlednin,aen d.äremot 

inte någon garant::. för att lånenininr-1m kan placeras ~ kredi tr.~arlma.den . 

2 . 7 . UtciebiteringeL 

I e:Cva tionerna 2C-23 bestärr.s totaJ.s:parandet, ·.1tdebi t er ingen, af'färsver~<s

priserr.a och den autonoma skatteintäktsförändringen unde1· tuQgetåret. 

ET-ligt modellen är det främst O..en legala restriktione!'l. om totalsparande

mini~n, som kan utlösa en utdebiteringshöjning hos den lånafinansieran

de kol!lr.lunen . 

Postuleras den ~pplåning, som ~~ävs för att fi~nsiera investerir~s~ini

mu~, inte vara ~rioritera~ på kreditnarknaden (P. 74) , kan restriktionen 

om låner.~inir.r..l.m även - främst vid slutet av en krE'ldi t å t s tramning - akt·..~a

liserc, en sådan höjnirl{! ( exempel vis i en kon,mun, a om på grund av låne

sväric:heter ·..l.p:pskjuti t inveaterincar 1:nder föregående är) . Enligt mo

dellen far likviditetsmaxi~lm nämligen inte understiga likviditetsmini

mum, vilket är fallet om lånemaximuo understiger låneminimum. Förväntar 

konmunen således att den - till följd av fortaatt kreQitåtstranning -

inte ens kan placera låne:nin:.mum , höja t;.tdebiteri.ngen och affärsverks

:prisei·na i modellen så att investerir'<Ssminimu.m kan genomföras. 
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2. 8. Upplår..ing 

I~om :iet u t;!'y:rJTle, so:r. restr~tior:err..a om låneiJa.xir.r..tn och lanenininur.t 

anger, är den kor~fristiga res~ektive den långfrisiiga upplår..ir~en ko~

munala bes l t;. tsvaria'oler. l~ är länemaximum är stc"'re är.. lå.nerr.in::.mum ha::

kommur:en en viss kontroll över upplåningens storle~. De~~ kontroll 

postuleras C.ä.rmed vara störr·e under lå.gkonji.lnk~:J.rår (me :i kredit lä ttnc.d) 

än uncier ?Jögkonjun.k:tur·år (me C. kr e di tå t s trar.ming) (P. 7 5) • 

För att ~~nska kä~sl~gheten vid en kreciitåtstranning reagerar ko~munen 

:;>a följancie 1:1ätt i ~r.o:ielle~~ \!nder år med. kredi tlii.t'tns.d ar..vt:ncis er.. del 

av den ökade långfristiGa ;..;pplå.ningen till :<assauppbyc;cnad.. Uncier r.ög

konjunkt·J.rår försöker man därefter geno:r.föra i~vesterincsp:cogra:n:r.et, 

trots svårigheterna att ta ~pp lL~ristiga lån. Intill ciessa lå.n k~~ 

placeras, finansieras investeringarna med kassa~edel och/elle~ kortfris

tiga lån, vilka pos~leras vara lättare att ~lacera ~n lingfristiga så-
,) 

dana (F.76 och P.77).' Kreditåtstramningen får därmed ingen elle"' en-

dast fördröjd effekt på investeringsbeteendet. När Qe långfristiga lå

nen sedermera kan placeras vid kreditlättnad, används de - bo::-tsett från 

kassauppbyggr-ad - till att betala tillbaka de kortfristiga lånen. Detta 

reaktionsnönster återges i modellen av följande beteendee~vation: 

Ö(L~)H 

'-----v---' 
hypotetisk 
förän:l.ring
av lå...>'lgf'ris
tig upplå
ning år t 

förändrine av över
eller underskotts
kassan vid början 
av år t 

(ekvation nr 24) 

k 
A Lt-1 

~ 
föränd
ri:~ av 
kortfris
tig upp
låning 
år t-1 

1) Av bänsy~ till det mins&ade låneutrymmet och mi~skad långfristig 
upplå:~ing under år med kreditåtatram::J.ing utesluter modellen möjliG
heten av att en nedpr.:tning av investeringarna vägs mot en ökad 
lånefinansiering av investeringarna. 



162 

En ninskr,i~g av överskottekassan eller öka~ ~ortfristig upplåning under 

de~ föregåenie året ~tlöser ökad l~~friatig upplånir~ nedan en ökning 

av överskottskassan eller en nti:'lskn:.:ng av C.en kortfristiga :-tpplåninge~ 

~ar motsatt effekt. 

Den <ortfr" sti,~ upplåningen används - i likhet med kasean - såsom en 

buffert mot de:r: lår..gf:ristiga. upplåningens svängninga.x·: 

~(L~)H 

~ 
hypotetisk 
fö~änö.=ing 
~;~,v };:o~tfris

tig upplå
ning år ~ 

kb? . [ A(L; )H J (ekvation nr 25) 

\ 
v l 

hypotetisk 
förändring 
av långfris-
tig upplå-
ning !r t 

Den ~ortfrist:.ga u~plåningen förändras således enligt modellen i not

aatt ri~tnir.g som c.en långfristiga upplå.r.ingen. 

Förändrir.ge:r: i såväi den långfristisa som den kortfristiee u~~låningen 

är - enligt ekvatio:r: r~ 24 respektive 25 - hy~otetisk i de:'l meningen 

at~ den e:r:Q~st gäller såvida inte lånemaxinum överskrids. I s~ fall 

".:>lir de~ :~aktiske. förf!nd.ringen - i ekvation nr 26 och 27 - l:.ka T.ed C.en 

hy~tetisks. . överskrider den hypote tiska upplt.n:&.nge!'l. l!nemaxi:r:u:r., kcm

:ter den ko~tfris~iga och/eller långfristiga upplåningen i stellet att 

'~ra lika med den maximala. 

2.9 . Investe~bga~na 

I e:<::vatio:'l nr 28-33 fastställs storleken på d.e finansiella resurserna 

oc":.. tur :r.yc:Cet av de:r., eom åte~stäx sedan investeril'l€sminiJTrU.m finan

sierats. Li~so:r. hos ien sparf:.na~sieranäe kommune~ delar sig modellen 

å..ärefter i två fall ''i:l i~vesteri::::.gsbestämnir>.gen. 

I :"all ·o, där låneninit:n;.m är större än eller lika :r.ed lånemaxiJTrU.m, har 

ko~:r.u~e!'l. i~te något ha_~dli~sutry.mme ~eträffan~e uppläningens storlek. 

För att fina~siera investeringsminimum måste nämligen enligt moC.ellen 

~aximal up9låning ~pptaa. Det finansiella utrymmet tas då helt i an-
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spril<:: av detta minimum. I f9-ll ~ avsLJ.tas mo:iellfö:-lor;pet ci.ä.rned r.~ed 

att såväl investerin,garr..a som kassan är på. minimin-:v&.. 

I fall a (= finansiell t utrymme stö:-re än i~vesterinesr.'linim·.lm) ir c.en 

årliga investeringsförändri~~ - e~ligt ~o~elle~ för den s~rfi~~sie

rande kommu~er.. - ~ausal t bestämd av förändr:.:'lg·a:-:'l.a i de is de 1·eela fak

torer, som anger investeringsninimum, :iels öve:'- elle:' un~e~skot~skassar, 

vid årets början, kapitalsparande, in'oetalningsöver- eller unierskott 

( exkbsive kap i talspa.:'ande) sant en konju.r.kto;.rf:irvänt!1ing:,;varial:el. lo' ö~ 

en lå.nefi!'l.a!1sierande kommun är förk:i..aringsvariablerna desammc:. :r.en :r.ed. 

tillägg för en negativ bestämni~~sf~tor~ 

A N~ 
t 

~ 
faktisk in
vesterir.gs
förändrine 
år t 

s~:.llna.d mei.i<m 
fakti.G~< och p:i..a.
ne:-ad långfris
t:'..g u:pplår..irg 
å: t 

~lir [(L~)R - (L~l] <:. C :'öru~sa~t att de faidis;<a invederingarr..a sam

tici.igt understieer de pla~erade; eljes~ sä~ts :;>arentese~ = ~-

Slår kommunen unci.er det löpanci.e budgetåret i likviiitetstaket, får ~:'e

ditåtstramningen avse~ci. effe~t med mer eller r.1i~dre ef~eraläpni~. Kom

munen kan då inte lå.."l.a sit mycket ~om ~en önsk~. Den f5.k'ti ska lånaf:'b-

tiga upplåningen understige~ dirigenorr. cie~ plar..erade. De - o •• . . 
.~.ar ..g: rlst.lea 

lån, sor.1 inte kan placeras, kan sa~tiå.igt inte t iL r_å.c;or.. de.~ (e. = l) 
J 

eller endast delvis (e
5 

"'-. ~) korr.:penseras av fler :Cortfrio3'Gi,:,;a ~år: e:..:..er 

större kassaneddrarrning än plane~a t. «:orr.~unen tv:'..r..gs.s .iärme.i uppsk~u 'ta 

vissa planerade inves~eringar (F.82). :Je'-'l :'l.egativa avvi:-<clsen 1:1el:i.ar_ 

faktis:<: och :pla.r..erc,d lå.ng:ristig ·,:pyH!'ling är ci.å orsak till ~e~ de~ av 

investe.ringsförändringen, som sammanhänC'e:' :r.eci. att inve;::ter:~l'l(;a:c:r:a inte 

ku.nnat genomfö~as i planere-d utsträckni~. 

Investeringsönskemålen bestämrr:er dä.rer.~ot kau.s5.l-;; den långfris tiG':;, :..:.pp2å

ningens omfattning, rtär komm~:.ne!l. inte slår :.. I.::oiditetsta:zet. Viti !;:-e

å.itlättnad är å.en ökade långfristiga ~ppla.."li:'lg'en ci.essuto:n orsa~ac av 

önskemål on: kassauppbyggr.ad. Under en !<:re :ii tåtat1'a:nni:'1g ~r d.e'1 :o<ortf:-is-



tle;a upvlånir~er: vida:re en indi1·ekt följd. av å.en ~ortsL<tiga investe

r·ingsu tvec::dir.gen. Ifs.ll kom:tur.en inte oehöver u:pps~ju ta ir.veaterinc;c.r 

till följd av li::-:viri.itetssvårigheter, är :.~pplaningen sHedes blanå. arr..at 

en fcl~å. a'! (inte en orsa.k till) den årliga :lnvesteri:'lgsfö~ändringen. 

Fc~~-nri.rir~e:r: i upplåningen kan då inte incå. sE.sorr. en förklaringsvariabel 

i i~veateringsekvationen. 

3. MODELLEN FÖR DIDT LÅNE- OCE SFARFINANSIERANDE KOII!f(ONEN 

3.1 . Föränd.ringar jämfört T.eci de två ar.cira modellva.rianter!'l.a 

l·1odelle~L :för den tredj e , blandade dvs låne- oc::. sparfinansierande kom-

nr.lnen omfattar 37 e;<vationer , var<w 15 st ·.:Jeteend.ee~Mtio:r.er. Av dessa 

37 e;cvationer är 20 st ge~:~er.sar.una 1:1ed den sparfinansiera:r:de !;ommunen 

oc·,_ 12 st :r,ed den .iår..efinansierande komm":.l:'le:'l. Följande ekvationer skiljer 

s::.a c..äremot fr år.. tie båda andra. modell variantet·na : 

1 . F:'..nansiel:i. :ikhet :'ör -;;otalspa.:!'a~de:r.inimu.m (ekvation nr 9) 1) 

2 . Fina.n~iell :.ikhet för lånemitlimu.m (ekvation nr 17) 

3. ::Setee:r:deekvation för föränd.ri:'lgen i avsättninear till eller uttag 

från k~pitalfonder (ek~a-;;ion nr 2~) 

4. Beteendeekvaiion för total spa~andet och utdebiteringen (ekvation 

nr 22 oc~ 23), 

J1odellförloppet !Jos cien låne- och sparfinansieranö.e i<omr.nlner, illustreras 

i ett flödesschema i b~ld 40 . 

3.2. Totalsparandeminimurr. 

:-los den lime- och sparfinansierande kommunen postuleras kommunledningen 

ha såsom praxis att finansiera en viss andel (b1 ) av investeringsmi-

1) Den annorlunda formuleringen av totalspara.nde~:~inirn":.lm för även med 
sis vissa skiljaktigheter beträffande innebörcien ~v bivillkoren 
till e:<va tio n nr 1 C (den au t onorna nettokos"tnadsförändringen) och 
13 (skattcregleringsfon~ene förändring), vilket f ramgår av kapitel 
} i :lel II. 



Ekvdtion 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Bild 4C . Flödesschema över b·.tdgetförlo:p:Pet !:- t (= buaeetåret) :.. lien 

l!ne- och sparfinansierande ko~~unen. 

Legalt maximum 'ör 

START 
EX ANTE 

Uppskath exist,erqnde irwu
terinGsÖnskemal lirt. 

l 
Beräkna investeringsmini 
mum år t. 

l 
Beräkna den beskat-p.i,ngs 
bara ink omsten tvo or 
före budget&'ret (Ör t -2). 

l 
Beräkna den au t omatiska 
skaiteintöktsförpndr; ng.l!n år 
t, d~s. v id förega~>ndt ars ut
del>iteri ng. 

I 
Beriikna den outornat i s k o 
n et-t ok o~-tnod sförändring•n 
å r t. 

l 
Ber äkna den min imikossCI, som 
krä~s ~id budgetårets (:Ör t : s) 
s lut. 

l 
Beräkna maximalt uttag från 
skatter egtcri ngsfonden med 
hänsyn· t i ll minimilco-ss,po = 
finons.ie ll{ maximum ar t. 

l 
B8rokna maxi malt uttag fr~n 
sl<.otteregleringsfondorn t nlig1 
kDmm\jnollagen " legalt moxr
mum ar t. 

l 

u n = 

= beslutsvariabet 

<=>-
- bulutspunkt, der bes lu t s. 
fattor t. n lkammunled nin9en) 
måste vä lja mellon olika 
ho n d l ingsalternoti v 

~---' ~l -
• " hönd~l sepunkt", dör 
brslutsfattorln inte kan 
paverko förhallandet 
if r åga 

År 1e 9olt maximum större än~ 
tinansrellt maximum &r t 7 

Nej 

'----------------------' 
Finan'S fellt maxi mum 
ör rn-trikiion ~r t, restriktion ar t. ----....___ 

....._______, ~ ~....._______. 



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

En del av den au"ia-mo'U
ska nettointäktsök 
ni!lgGn an~~änds till 
au to~ o~ ne1tokost -

166 

Beriikna avskrivn in9arna = 
tegalt !fapitalsporand l!'min i 
mum ar t. 

Hinsko legolt kapitalsparande 
mini m11m med legrit maximum 
tö r uttag från skathrtgl•ri ngs
fonden = t r.ga r t -toto Is parande

lni mum or t. 

O en do l av t nvJD n., sam s e •
oansi eras~ minskas med inllet. j,iver/ 
und erskott och övers k. kassa ar t 
(res_p. adc!eras med urtders.k.kq,ssa) 
= ftnanstellt totalsp•r, mt n. ar t. 

Är legalt iotalsporandaminimum 
st_ör re an .finansiellt totalsparande
mt nl m um ar t? 

Är den autamati ska netto i ntökts
förändringen ( = ska tte i n-töktsfö rändring 
en minus n ett okostnodstöriindringen J 

år t posit iv? 

Beräkna to t als poranltetöränd
r ing or t v id föregående års 
utdebite r i n9. 

Beräkna totolsparonddöränd
rin11en Jr t vid fonrgående o!rs 
ut!l•biteri ng och affärsv erks 
pn.ser. 

År toto l s P.orandeförönd r i n gen 
~id föregetende ~rs u1debit.rring 
år t positiv? 

Der> autonoma n•Ho 
k o.stnadS'förii n dr in:~~ en 
=o år t. 



En d~l av totat spara n
dyökningen vid för~-
9a ende drs u'tdebiterin9 
av sätts ,till skottengl~ 
fond en ar t~ A. 

11Lns ko av sött 
ninven enl igt 
A n<lgot ! r t . 

Öka avsätt 
ninQJ!n enl igt 
A nllgoi år t. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Finansie llt max. f ör ut
taQ ~fr.Sn kapitaliander 
no ar t = ko pit a l fonder 
nos beh&ttn ing vid år 
t:s början. 

B,eräkna .kapit'!lsp_9rond"forond 
flngQn or l VId fOrQgaende 
c!rs utde ltitering. 

Ber ä k no kapital spara nd e"fö r
ändrin g&-n dr t vid föregående 
~rs lrl.debihri ng och affärs
var k spri se r. 

Faststötl tc!.,emill. r; t = lc!l'efiMi
erad del av mvestermgsmtll mi
nus tota !sparande u'tover f i non 
sielH tota'tsparandemini mum . 

Min ska uttaget fr~n 
skatteregleringsfonden 
enligt O respektive C 
11ed ti tt maximinivan 
ar t. 

Finansiellt max. or ut 
tag fr&! kap.fond•rna 
år t .över-eller undersk. 
kassGill mitws skoitoreg 
fond•ns fii.rändri n • 



18. 

19. 

20. 

21. 

Leg<1lt maximum 
tör kor tf r i st i g upp
l~n i ng gä ll er ~r t. 

Överstiger avsätt
ningarna enl i$t F de 
Taximalt mÖJl ig a 
ar t? 

Minska avsättningarna 
en.liiJt. F !!ed t i Il maxi
m•n•von or t. 

UJ>ps kgtta den lånqtristjga upp
toning. JO m max i mo l t kan pta
c~ras po kreditmorknadan ar t 
( = kredit marknod sr e striktlon l. 

Uppskotta den kortfri st i go upp 
taning,som maximalt kon pla 
coras på kreditmarknaden ar t 
t kred itmar knadsrestri kt i o n ) . 

Berqkna maximal kort-ir istig 
upptoning enligt komm .. nal 
lagen" legal r est ri ktion år t. 

Är legalt max imum tör kortfr is 
ti g up-plan ing mindre iio 
mar knadsmax imum ~r t ? 

År kapital sparandeför ändr ingen 
8r t vid förog,;ende års utdebite -
r i n~ och affärsverkspr ise r pos i -
t iv . 

Ja 

Kred itmarknads rna
x imum för kodtr i s
t ig upplÖni ng göller 
Gr t. 

'En dl<' l av kopito l sp.minsk 
ningen vid f.önrg. qrs ui
deti.ochafforsv. pnser • 
kor11penseras av ~ttaiJ fnl 
ko • talfonderna ar t = G 

Mi n$'ka uttagen enligt 
H ned t.ill.den. mo:n(l
malo ntvon ar t. 

• Ar totalsporonde vid föregående 
ars utdebitering och offörsverks
prise r lika m ad • Her ;;torre ön tota 1-

sparandeminimum lir t ? 



~ ~ 
.~., ..... ,,;.,. ., ..... ,,, ... a indre än e l ler lika mindre_ å'n ell.er lika 

ed 1anemaximum / ~d tapemax 1m u m 
~r t? or t 1 

a Nej Ja No 

Totols~arondet Toto l sparond et To~ols~onndri Totalsporande-t 
=. tot'llsp. vi~ = totolsp. vid = toto sporon- =totolsp. min . ~ 
foretoende or.s förar,411!dt ors seminimum ~k lllnodon mal-
"t de i ter i nJJ o. qtde .+sk i lln.m r t. lan.lan~tmlfr'. 

l ll'ffli~v.oris. ar t. . ....... trt o. lan~tmax. r t 

22 

l l _1 ' Utdebitering- Höj :r,eb itui~~ Höj lj.tdebit41r!~ HöJ utdeb. so itt 
en förän dra s an s 'll illn. 111 en sa att total- totals pm in, nos 
inte år t. l~nemin. a c. h. sparaodemini- spmt ~kittn. '!'l 

tånetax. tödcs mum nh år t. lanorm ~n. och~ w ln_'!JlQX, ~ r . 

J. .L J, _i 

Affärsverks- Höj oHÖrsverks- Höj aifä rsv~rk s Höj offärsverk9 
priserna för- pr1serna r-elo- prisuna reta- pr 1serna reta-
åndras inte tivt sett lika tivt sett lika t ivt seH l i ko 
<ir t. ::'/dc.ok.:.\:~~ myc.ket.som mycket. som 

utdeb. or t. L..u..tid..u....ar..i 

24 

J, J l _1 
Don autonoma Octn autonoma Den auionoma Den autonoma 
skotte intäk-ts- skatte intäkts- skatte intäkts-- sl<.atteintäkts-
föröndri ng en förändringen forändringen lärändr ingen 
l~ko med noll Ö,~1stprn ön !~{~~·än ör s'törre än 

r t . n l or t ~ 

25 

~ l J 
r 

Kred itlättnad ~r t ? 

Nej 

Låneminimum mind-
re ön lÖnemoxi mum Nej 

Ja ~år t? 

Ja 

Öka lån~fri s- Komp. minskod Up11to mpximol 
6. tig UP.Pl ning l&n_g1ristig upp män~d la~g-

bl .a. fcir kossa t8mng !till fö~d f[ist1go lan 
U Plibyggnod av kraditatst med ar t. 

l k t kossantddr.QgO,art 

2 

J, _!. .1. 
l ~~erbna!a ~ort- Uppta.I<orjfr i s Uppta maximol 
fnstiga l n r t tiga lon or t . må~d korj-UP$1togno under fjis iga lan 
tidi.mr.• å r med or t. 
krl itatstramn. 

J. _.l 
3 o. Finansiellt ut- Finansiellt ut-

rymme störrt rymmor lika 
: ö~ !nvesterin.~ med investor -

5. 
m101mum ar t. ringsminimum 

....kl 3 
J, l. 

6. 
lnvest erin~ar- Jnves.ttri ~or-
no stör re ån no lika me 
l nye~ering~- invester in~~s-
m1n1m11m rt . minimum or t. 

3 

! ! 



l 
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l 
37. 

Kosson större 
än minimikas
son vid år 
t;s slut. 

Kasson lik<! 
med minimi
kas.son vid 
år t:s slut. 

38. 

Ja 

EX POST 
(vid kredi-t~tsiromning) 

Kan plonerad l~ngfr i stig upptå
ni ng c!r t plo('eras ? 

Upp-ta Jler kortiris
tiga lan än planerat 
Ör t, 

Nej 

41. Gtnomför in
vesterings.
planerna ar- t 

Uppskjut vis -
so p lanerode 
~n vester i ng ar 
or t. 

A~~ärkning Flödesschemat utgår blani annat frä~ ?Ostulatet, att upplå

ning för att finansiera i~vesteringsninimu~ inte är prioriter~d ?å kre

ditmarknaden. Samtliga fall fö~ upplånineens förändring (ekv~tion nr 26-

29) är vidare inte medtagna. Investeringa"'nas bestämningsfaktorer (ekva

tion nr 36) samt de olika fall vid ~en autonoma nettokostr.adsförändring

en (ekvation nr iO), s~atteregleringsfondens fö"'ändring (ekvation nr 13) 

och den finansiella restriktio~e~ för avsättningar till ~pitalfon~erna 

(ekvation nr 21), som restriktionen om totalspa~andemini~ure ger upp~ov 

till, innefatta,s inte heller av schemat. En formaliseraö. och fullstän

dig framställning av moiellförloppet i form av ett f:ödessc!::ema fiMs 

rlP-~~utom i fi~r 11 i del II (siQ 3~5-359). 



nimum med upplåning (F.83). ~enna and.el kan därvid variera över tiden 

allt efter förhållandena på kreditmarknade~. Finansiellt totalsparande

miniw.um bestäms därmed på följande sätt (ekvation:~ 9): 

andel av investeri!lgs~.i
~imu~ som inte lånefinan
sieras år t 

inl::etalnings
över /under
skott exkl 
totalsparan
de år t 

över- eller l..;n
O.erskottskassa 
vid bö~ja:r.. av 
år t 

I QOdellen ställs därefter det, som är stcrst av fir.ansiellt och legalt 

totalsparandeminiQum, mot totalsparand.et vid fcregående års utdebitering 

och affärsverkspriser. 

3.3. Låneminimu~ 

Låneninimum anger den u~plåning, so~ JOinst krävs för att fi~siera inves

teringsminim'.lm, för.ltsatt att totalspa:-and.et inte understiger finansiellt 

totalsparandenininum (vilket modellen garanterar). Er.ligt e~vatio:r.. nr 17 

är detta minimum lika ned den lå!'l.efi~n~ierande an~elen av investerings

minimum ( tkb1 • NI~int) mir::us totalsparande (det största av legal t total

sparanQeminimum och totalsparandat vid föregående års '.ltde~itering/af

färsverkspriser) utöver finansiellt totalsparandeminim·~ (se sid 33~ i 

del II). 

3.4. Kassau.ppoyggnad. och -neddragning 

Hos d.en låne- och sparfinansierande ~om~en används kapitalfonderna, 

kassan i övrigt och kortfristig upplåning såsom en buffert mot kapital

sparandats och der. långfristiga upplå~i~ens variatio:r..er (P.43, P.84, 

P.86). Kassaförändringen återger därmed förän~inge:r.. i såväl for.derna 

som den långfristiga upplåningen. Genom den systematiska kassauppbygg

naden och -neddragningen hii!.dras sparande- och lånevariationer:na - hel t 

eller delvis - att slå igenom på investeringarna. 

Förändringen i avsä~tning~r till eller uttag frår. kapitalfonderna be

stäms i e6.vation nr 21. Den finansiella restr:.ktionen om :-r.axirnal av-
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sättning skil~er sig därvid något från d.en, som gäller i cien sparfinan

sierande kommur.en, vilket frangår av kapitel 3 i del II. 

3. 5. Utdebiteriggen och totalsparaniat 

I modellen för de~ låne- och sparfinansierande komrt~unen kan en hö jning 

av utdebi te:-.; ngen enligt e~<va tion nr 23 '.ltlösas av restriktionen on Q
nansiellt totalsparandeminimum, legalt totals~aranneminimun eller låne

~iniu.um . Totalsparandats bestämning i ek\~tion nr 22 skiljer sig därmed 

även från vad som gäller i de två an~a modellvarianterna. 

4. SAMKil}TFAT'I'ND'fG 

Modellen över buc!getförloppe".; i en ko:r::r.un, som helt eller delvis lånsfi

nansierar investeriN!arna, skiljer sig frår. modellen för den sparfinan

sierande komm~nen f:-ämst i fölJande avseenden. För att ~inska k~~slighe

ten vid en kredi tåtstra:r.~ling' anvä.r_ds kassan och kortfristig upplåning s om 

en buffe:-t mot ::len lå,~fristiga upplåningens variationer. Unå.er år meö. 

kreditlättnad byggs ~ssan U?P ned hjälp av ökad långfristig upplåni~~. 

Vid kreditåtstramning me~ minskat lånautrymme finansieras investeringar

~ - e~ligt modellen - därefter bland annat ~ed ~ssamedel oc~ kort fris

tiga l~~. vilka antas vara lättare a tt placera än långfristiga såiana . 

:Jen ökaä.e lån.E:"fr:'._stica upplåningen :tnder ::len föregåe~de kreditlättnaden 

a:1.vä~tds därmed. inå.irekt - via kassaneddragning - för a."öt finansiera in

vesteringar unci.er kredi tå-:;stra.mninge:~. När d.e lå.r.g:~ristiea lånen sede:::-

me::-a vi ä. en ::CreC.i t-lättnad kan place::-as, å, terbetalas de kortfriatiga lL'len. 

Fc::-st när kommu~e~ s lår i ett llkvid~tetstak, får kreditåtstramningen 

enligt moå.eEer_ - avsedd (fastä::J. fcrC.:Cöjå.) effekt . De långfristiga lån, 

som inte kan placeras, kan då inte helt kompenseras av kortfristjg ~py

lånill(j el:.er ka.asaneddragni:'lg. Kommunen t vingas därmed ll.P~ll;kjuta vissa 

investeriJ:l€ar. Investeringsförä.ndrince:r: i en komm.l::J. , som r.el t eller 

delvis lånefinansie~r investerir~rrÅ, bestäms i övrigt på li:<artat 

sätt son i en spa.r·finansierande ::Commur .. 

I mo~ellen för den låne (och spar-) finansierande komm·.1nen kan förvänt

ni~ar ox en (fortsatt) kreditåtstra~ni:~ dessutom utlösa en ~tdebite

ringshöjnlng. Syftet ned hö~ni~en är då att finansiera vissa ofr~~

komliea 1nvesteringar (= investeri~sminirr.um). 
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KAFITEL 8. NÅGRA ALTERKATIVA ANTAGAN~N 

1. UllOOLÅLL 

Den modell (i tre varianter), sor.1 .redovisats i ka:pi t len 5-7, ·..1. tgår från 

en rad grt.:.n::Uägcrand.e a.ntaaanden (posblat), v:i..lka ·oedömts va.:c·a trovär

dif,'a. Det kan emellertid ifrågasättas, om inte vissa av å.essa pos~·.:lat 

utgö~ en alltför langtcrående förenkling av ve~kligheten. Anå.ra ~ostulat 

och därmed ~ven hyyoteser är i så fall tänkbara. I det följande redo

visas ::1.ågra al te~na t i va sådana. 1 ) 

2 • AFF ÄRSVE.IU<El.'l'S PH I SER* ( 1 73) 

I modellen är höjninrren av affärsverkens priser (t ex el- och vattenav

gifter) kopplad till utdebiteringshöjningen. En alternativ ansats är 

att låta dessa priser förändras separat, vilket då kan baseras på föl

jande post:llat: komm·.;.nled.ningen ~.:.pplever det vara psykologiskt lättare 

a t t höja affärsverkens }lrise1· än t;. tdebi teringen. Ju större motståndet 

mot utdebiteringshöjningar är, desto mer benägen kan kommunledningen 

därvid vara att enaart höja affärsverkspriserna. Detta gäller måhända 

särskil t, när förhållandavis smä prishöjningar är tillräckliga för att 

undvika en u tde'oi teringshöjning. 

Det är även tänkoart att centrala rekommendationer från branschorgani

sationer eller komm·.mförbund kan ~;. tlösa föränå.ringa.r av affärsverke:!'l.s 

priser. Under efterkrigstiden har exem~elvis Svenska Elverksföreninge:!'l. 

vid ett par tillfällen fcreslagit si:!'l.a medle~mar vissa avgiftsföränd

ringar. 

3. INVESTERINGA~TA* (173-174) 

3.1. Enbart finansiella bestämningsfaktorer 

Metoden att uppdela investeri~sförändringen i en real och en fina.nsiell 

å.el för..ttsätter att kommunledningen handlar på följande sätt. Den be

räknar först de totala finansiella resurserna under budgetåret. Dessa 

1) Alternativa antaganden diskuteras även i appendix 2 i del II. 
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rec!Mceras därefte r r.ted den mängd finansiella res·.lrser, so:r. inves t erings

:r.inirnlln tar i anspråk. I•led lltcrångs~nkt från förändringen i åters tående 

f:.nansie lla. ::-es·.lrser och vissa ko!'l,ju!lkt-:.l::-förvä.ntni;aear ta.r ~<o:r.:r.unl eci

ninge~ slutligen st~llnLng till fö::-ändri~en i återstAende investerino~r. 

Kom:r.unle:bL'lgen går kanske i stället tillväga på fCil ja.nde sätt. Ned. led

nlng av de fi~~i~lla reaursernas utveckling och sina konju!lkturförv~nt

ningar bestä~mer kommunlednineen förändringen av de totala investerir€ar

na, oavsett om :comr:n.men kan på•.rex-ka de olika i!westeringarnas t idsförlägg

ning eller e~ . Post~ler~s ett s&da!'l,t handli:~ssätt, påverka::- de ~tailigt 

tidsoastämda investeringarna och investeri~minimum L övrigt endast net

to investeri!'lfl'arnas sammansättning, i nte deras storlek. Den reala förkla

rincsvariabeln (NTR. ) i investeringsekvationen ~an därned utg&. De fi-
~r.J.n 

r.ar.siella resu1·serna skall då inte heller reducerc..s r.ted investeringsni-

nir.tUm . En bestämning med enbart finansiella bestänningsfaktorer är dock 

endast tänkbar, när investerincarna överstiger investeringsminimum. I 

annat fall hl:.r kor.u:unledningen när.tligen inte någon kontroll över investe

ringsförändringen. 

3.2. Samma~slagna poster 

Postuleras :Co:r.:r.unledni:agen reagera på li~rtat sätt inför en kapi talspa.

rar.ci.eför5.ndring so;n inför en förändrir.g av övriga likvida medel, kan de 

finansiella storheoer~2 (föränQ.ri~ av kapitalsparande, förändring av i n

betalningsöver-/ur.der~ott s~t 5verskotts-/underskottskasseförändring 

·.,tnder föregående år) i investeringsekvationen sammanföras . 

4 . ORSAKSSA!O:::BANDEN* ( 17 4- 1 Tf) 

4.1. ~.lboelriktade oreakssanbc..nd 

I modellen över budgetförloppet i komm-.lnen förekommer enbart enkelriktade 

orsakssamband, vilket kanske är en alltför l~~tgående förenkling a v verk

ligheten. I själva verket föreligger mihända dubbelriktade orsakssamöand 

såväl på kort (= mellan variabler med~ tidsdatering) som på lå!'l,g 

sikt(= mellan variabler med olika tidsdatering) , vilket i så fell kan 

motivera en simultan ( i stället f ör en re~raiv) modell . 



4.2. Kort sikt 

Förändringen av avsättningar eller '..l t tag från kapi talfonå.erna bestäms 

enligt modellen av förändringen a.v kapitalsparandat (vid föreg'ående års 

u t de bi te ring) samt konjur.kturf örvä.r.tningar. Förändringen ev inves te

ri!lgB.rna. kommer därigenorr. :!.nd.:!.rekt att blanC. annat vara en följå. av ka

pitalfondernas förändring . Förändringen av dessa '~riaoler ka~ alterna

tivt tänkas vara koppla~e till var~dra, ver1genom ömse~idiga beroende

förh!lllan:le~ u:ppi<o~::r.er . Kom:r.unleå.:.'lirl6ena beslut om i'ondu tta.g beror å.ä. 

även på investaringarnas storlek . 

I modellförloppet ~on~er viå.are den autonoma nettokostnadsförändringen 

före besl~tet om skatteregleringofonde~s föränc..ring. I det faktiska för

loppe t kan C..et även täP~as vara motsatt förhålla~de eller kopplade be

slut. Sarr.ma sak 0~ller skatteregleri1'.gsfondens förändring och föränd

rino<TSn a•r ka:;:>i tals,arandet vid föregående års utdebitering. 

I mociellen förekommer dess~ton in"!;e nå{ron Cl-VV$.gning mellan olika nodell

storheter . Den autonoma nettokostnaQsökningen vägs exempelvis inte mot 

icke-autometiska investering&r (• de utöver investeringsmini~~). Det 

er endast investeringeminimum, som ~an inskr~a denne kostnadsökning. 

Någon avvägning föreKommer inte heller mellan investeringarnas och utde

bi teri:rJGens storlek. rr.odellen skiljer nä:r.l igen er_ö.ast p! å.e investe

ringar (= investerir~sminin~n), som via totalsparande- eller lanemini

:r.u:r. utlöee::- en st.atte(_öjniq;, och övriga icke-av.tonatiske investeringar. 

Såsom antyt-';s i kapitel 5 kan alternativt ett avv2.gnings förfaranC..e postu

leras i moå.ellen. Kom.-nunledningen kan e:x.empclvis tänkas ha följ ande 

rangordnL~ av investeringa_-na: 

1. Investeringar (• i~vesterinssmininun) som - till följd av tekniska 

eller institutionella bindn:nu~r- under alla förhållan~en (även 

till priset av en stor utC..eb:teringshö~ning) nåstegenomföres 

2 . Investeringar, som endest genom:'ö::-s föru.tsatt att ska.ttehö~ningen 

blir måttlig 

3. Investeringar, som geno:r.förs fö~·st om skatten inte alls -oehöver 

höJas . 



Kor.tr.tunlednineen beräkns.r oxenpelvis förs t de!l eve:!'l.tu.ella skatte!".öjnine·, 

som krävs för a-tt finan~iera inves teringsm:Lni.:r.u:r.. De~ ytte:::·ligare skat

tehöjning, som investerinrrar~ enl~t gru~p 2 förutsätter: uppsk&ttas 

därefte~. Den skattehöj~i~, sox bl i~ följden ifall investerir~arna 

enligt grupp 1-3 ge~o~förs, bestäms li~sÄ. Upplevs de~ skattehöj

nil'l(1 vara - poEtis:d sett- f ör höG, minskas de politiskt känsliga in

veate::-il'.garna, vilka kan ir..gä i gr~.:pp 2 eller 3. :;)e ~terstil.ende :.!'lves

-::erir.garna stii..l h därefter på nytt mot den reducerade s~tte!-.öjningen 

osv. Från politisk synpunkt vägs :iå. p& rr.a:::-ginalcn ir..vesteringa- och 

·:. -udebi teringeförändr~!.16a.r mot varandra. 

L~aså ka~ ko~~unlednir~e r.. tänk5.s pröva sig f ram v~d bestämningen av 

å.en autonoma nettokostn~dsökningen. Först l:: e stäms exempel '.'is der.r..a ök

nir~. Finr.er kcmm~nledningen därefter att investeringarna vi~ denna 

kostnadsökning blir otillräckl iga, g·k ma.n tillbake och r.1inske.r den a·.J.

tonona. nettokostnadsök.nineen osv . 

Ett av'~~i~sförfaranå.e mellan olika vari~bler förutsätter dock 1nte 

nöd.vä;!'l.ö.igtvis en simul tar. moC.el l r.1ed sar.~t idig bestämning av variabel vä.r

de:na.. Såsom v::.sas i del II (appendix 3) ka:'l. n.i:nligen en a'JVägning mel

lan invester~~rna, kostnaderna och utdebiterino-en och affärsverks

priserr.a ävcr. inb;y-gge.s i en rekursiv mode ll . Efter·som ekvationerna då 

l öses steg för s~eg kan komr.r.mled.n:'.nGen göra avvägningen utan att gå 

fran och tillbaka i modellen. 1) 

4. 3. Lång sik~ 

Inve3teringsföränd=:'.ngcn under budGetåret påverkas enl~t modellen blanö. 

annat av kassafö::-änå.rlngen un~er föregående å~ . Eftersom ~ssaföränd

ri~n är en tidsförskjuten variabel, är orsakssaffibanC.e t å ena sidan 

e·llkelriktat p! :<:ort sikt . Förutsatt att kommunen :<an pil.verka den varia

bel , aom utlöst ~assaförändringen, är orsakssambandet ~andra sidan 

kans~e ci.ubbelri~tat p.&, lÄng sikt . Kommunens handlan<le t..nder ett visst 

1) Ceno:n a.vvä.:,rrr..ings:förfara.ndet förä..'ldras ö.er. ursprunp,litra modellen e~t
da.st beträ.ffa:r:de bestäruli115e~ av investerir,gsJ!tinim·.un , den autonoma 
ne ttoLostnadsf~rändringen samt utdebiteringen. Den nedprutade de
len av investeringsninir~·.1m (dvs de politiskt käns l i cra investeringar
na) respektive den a·.ltonoT.a netto~..;.oötnadsökningen bestäms nämligen 
av önskernhlet att :r.inska utdebiteringshöJni!'lg6n. 
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oudgetår kan nämligen tänkas vara påverkat av deras ylane~ för de när

maste åren. För att exempelvis k:L:nna genomföra _;Jlaners.de framtida in

v~s~erincar byggs kassan systematiskt ~PP cenom fondavsättningar, vilka 

bland annat möjliggörs w.ed h~älp av utdebiteringshöjningar. 1 ) I en lå-

!'!.efinansie::-ad kommun byggs J:å liknande sätt kasscm avsi~<tligt upp rr.eä. 

h~1;l,lp av långfristig U!J:plån::..ng u:-tder år :r.eO. kredi tlä.ttnad. Genorr. en 

ä.yl:!.k ~<assauppl::yggnad hoppas rr.an k.J.nna geno~f'öra :!.nvesteringsp::::-ogram

!T.et även vid en f!'amtida kre::li t:ltstram!:l.i!lg. Förä:-tdringar~ i den lång

fristiga ~ppliningcn kor.1mer di att samvariera med. kassaförändringarna 

och via. dessa stå i ett indirekt, lånesiktigt samoand med investerings

föriindr ir.carna.. 

I de nämnda fallen ii:::- kassaförändringen b.nske orsa.kaci av der_ f:::·arr.tida 

investerine;sföx·ä.ndringen - snarare ä.n tvärtom - trots att orsaken (dvs 

imresteringsförändringen) skenbart kom:r.er efter vel·kan (kassaföriind

ringen). Den egentliga orsaken (Qvs investeringsbeslutet) t~ll kassa

uppbyggnaden framträde~ ä.å ej i det statistiska materialet. 

Det ka~ även vara fråga o~ ömsesidiga beroe~deförhålla!:l.den Joellan va.riab

le:r:·na ifråga. Det är da fråea om interde1Jendens :r.ellan variabler med 

olika tidsdatering (= investeringarna under l::udgetåret och kassan ~nder 

förecraende år) inom långsiktsperioden. Händelsefö::::-loppet är rekursivt 

på kort men inte pa lång sikt. sådan interdependens i tiden behöver 

inte nödvändigtvis vara explicit u t tryckt i exempelvis en låne;tidsplan. 

Be~oendeförhållandena. kan likaväl vara underförstådda (implicita) eller 

o~edvetna hos komm~nledningen. 

5. DEN EMFIRISKA Ul'illERSÖKNnlGEtr OCH AL'l'ERKA~IVA ANTAGAlfDEN* (1Tf-1?8) 

Frågan om ordningsföljden i b~dgetförloppet kommer inte att st·..lderas er.~-

1) Fondavsättningar, som utlösts av totals?arandet ökat vid föregående 
ål·s ~tdebitering, tycks inte kunna ge upphov till ömsesiä.i0a be
roendeförhållanden. Enligt modelle~ kan kor.JmUnen ä.å i buvudsak 
inte påverka den variabel, som utlöst fondavsättningarna. Avsätt
ningarna ifråga kan däJ:·med i!:l.te gärna vara planerade på lånc sikt 
rned hänsyn till framtida investeringar. 



piris:;ct. 1) Detsa;rma gäller frågan om orsaks!'örhållandena ( rek.lrsi'.ri t e t 

visavi sirnl ta.ni te t) inor.1 detta förlopp . 
2

) Den empir~ska undersöknineen 

kom:r.er ö.ock att ~ e!!. a!l.ty::la~ o!l'. avvägni~e!l'.öjlic;heterna mellan den au

tonome ne~tokostnansförändringen och investeringarna. 

Fe r a t t l:lt·.1d.era känr;l igheten i investeringsfunktionens ska ttningsresul

ta.t ~<ommer moO.ellens for·:r.ulering att järr.fö:!'as med en a l ternativ sålian 

(oed brt< t ~oinvcsteril'!t;;<:.r och enbart finansielle bestämningsfaldorer) . 

I hv"Jotcssökande syfte komner andra al ternativa a~taganden att konfron

teras me~ aet tillg~~liga e~piris~ naterialat först om detta iT-te 

stöder den uppställda hypotesen . Rifillit;;heten i övri.ga alternativa an

taga~den komrr.cr dä:·e:r.ot inte a t t 'belysas a:'U'la t än indirekt av mod.e ll

te>lten, 

6. SAJ•D,IAKFAT'I'lfDTG 

Kapite l 5-7 ~ai· :presenterat en mociell (i tr·e varianter) över bt<dgetför

loppet i komr.tunen. Det~a ka.pi -':;el har ifråeasatt n~ra ev de fö renklade 

förutsiHtningar, so:r. den .. 'la modell utear ifr!n. E'n al ter nativ ansats är 

exempelvis att låta a.ffärsver~ens priser förändras u'ta.n någon koppling 

till ·;. t :ie"oi -ter i ngen. I vissa fall ä r den årliga i:westeringsförä.nd

rinf,ren vidare ka.."'S::Ce e~art bestärr.d av fina.nsiella (inte r eala) faktorer, 

~ ) 

2) 

Syftet 1~ed uneersökningen var ursprungligen även att försöka skaffa 
sig en bild a.v händelseförloppet på basis av ·ou:iget- och ·ooksl·.lts
material från 2) slumpmässigt ~tv~lda städer under perioden 1952-196). 
Detta T.aterial insamlades av ekon stt.:.d !!'!ger Oleson i syfte att stu
de:::-a pr.lt~inc;ar vill U.e~ ko:r.rr.unala l:u:ige tbel:a:'l6.linc;en. I:.1.fo::-mationen 
i lietta material vioalie sig dock ej va.ra tillräcklig fö:· ur.dersök
nin~r..s syfte. Informationen var ej heller ~~örbar dels mellan 
ol ika städer, de ls i vissa fall även nellen olika år . Någon stt<die 
över det ::'a.kt i ska händelseförloppet har därigenom inte kl;.nnat göras. 

Det ~<a.n if:!'agasättae ifall d.et överh·.lvud taget är :r.öjligt att e;noi
riskt pröva OI ett visst tändelseförlo~p är re~rsivt eller sirr.ui-
tar .. " . En prövning av kausalitetsantaBanden ställs i varje fal l in
för en rad metcdproble~ och felk~llor. Det är kanske möj ligt att på 
e~pirisk väg fastställ~ at~ vissa här~elser följer på varandra. 
Ma..~ kan därefter för den skull inte utan vidare dra slutsatsen, att 
den ena händelsen följer av den andra. Att genom frågor till be
slutsfattarna sök~ skaffa sig en ·J.ppfattning om orsakskedjan kan 
ävert vara pro·olematiskt. Bel:ll·.ltsfattarna. är kanske inte medvetna 
orr. event.1ella beroendeförttlla..~den mellan olika beslut, Det kan 
viå..are vara tve::Csamt , vilka :r.etoder (t ex intervjuer, direkt obaer
va~ior.. , studium av nanul~near) , som ~an s~ll tillgripa fö r att fä 
en ~ppfat~ning on de~ faktiska händeleeförloppet och orsakskedjan. 



179 

Det kan även ifrågasättas ifall det grundläggande antagandet om stegvist 

beslutsfattande och enkelriktade orsakssamband är en godtagbar approxi

mation av verkligheten. I verkli8heten går kommunledningen kanske fram 

och tillbaka i budgetförloppet, varvid man prövar sig fram med hjälp av 

olika avvägningar . Vid en och samma tidpunkt kan olika beslut (beträf

fande exempelvis investeringarna och utdebiteringen) därmed bli ömsesi

digt beroende av varandra. ömsesidiga beroendeförhållanden mellan be

slut under olika år är även tänkbara. Enligt modellen stimuleras exem

pelvis investeringsbenägenheten under budgetåret av en kassaökning under 

föregående år . Denna kassauppbyggnad Y..an emellertid samtidigt ha moti

verats av planerade framtida investeringar. 

I samband med att nya hypoteser ( i stället för icke-verifierade sådana) 

söks i kapitel 34, kommer även vissa av de alternativa antagandena att 

s~ällas mot det tillgängliga empiriska materialet . 
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KAFIT3L 9. MOJJ3LLEN OCH DEN STATLIG.A KONJ UNKTURSTYRNINGEN 

1 . INllEHÅLL 

Koliellen ;;>ve r budgetförloppet skilJer oellan de f3rändri!l6ar, som är en 

f öljd ~v ~ tatliga åtgärder, och de son bero~ på kommunens eget handlan

de . staten har exer.1pelvis enligt r.1odellen möjliahet att konj:mk.turstyra 

kor.u:tUnens in•resteringar . De former av konj:.mkt·.u·styrni11g, som enriast 

f örekomroi '!; ·.lnder e n viss del av de::t studerade periolien eller under nägot 

e~tstaka år, !:!a~ ioc:-c - för e::Jkelhetens skull - i r.te inbyggts i r.1odel~e:r: , 

I det följ<:m!ie pre~:;er:teras inledningsvis des~;a övrlga styrfort:ter . Där

efter diskuteras, vilka" slag av orsaksförh&llande (nödvändig eller till

~äck2i~ Jetineelse), s~m måste förel~~a, för att &e oli~a styrformerna 

skall vara verk."lings fulla . Kapitlet a v·slutas sedan r.~ed en diak-1ssion av 

nur de övriga styrformerna kommer i n i modellen. 

2 . Sl'YRFOill>::ER 

~nligt mo!iellen har staten mcjlighet att konjunkt~rstyra de kommunala 

i:r:veste rir~ar:r:ae tidsförläggr.ing via kreditmark.~den, bostad~:;byggandet 

och de s k statligt tidsbes tämda b.vesteringarna, vilka ingår i inves

teringsmi:lim·.llll (se ä.ve:'l sid 167-168 i del II) . Utöver dessa styrformer 

~ar föl ~ande f örekommit unQer perloden 1952-1965: ~en generella byggnads

regleringen under åren 1952-1957, den partie lla byggnadsregleringen för 

vissa s k "fria" JLvesterinear (t ex samli~slokaler, fö::::·val tnir.gsbygg

nader) inom de tre storstadsregionerna u~Lder 2 :a he.l vil.ret 1964 och år 

1965, statsbidrag till i::tdust~ibeställningar under är 1963 samt statliga 

re~o~~enåationer - i samarbete ~ed konmunförb~nden - om fr1villig be

gränsnir..g av investeri:ncsve rksar.theten (se även !'edogörelsen på. sid n 
79) . 

Vii oyggnadsregleringen är det f råga om en direkt kontroll av inveate

ri:'lga!'na ~eda::t iet vid övriga styrformer i stället g~ller en indirekt 

~åverkan ~a fi~nsie!'i~~n och bost~sbyggendet . 



3. TYP AV ORSAKSFÖR.'iÅLI.J..NDE 

3.1. NöQv~ndig visavi tillräcklig betir§elöe 

För att konju:nkturstyra cie kom:r.u:'Lala investeringarna ~an staten försöka 

:påverka en orsaksvariabel t ill investeringar~s tidsförläggning pä kcrt 

sikt. I syfr:,e a r:, t förhindra. en expansion a. v de kor.u:u.:nala investerirl{;a.r

na under en högkonjunktur kan styrningen därvid ir~i~tas på en nödvändig 

betingelse till Qessa. Ifall till följd av statlig styrn~ng denna oe

tingelse inte föreligger, kan motsvarand.e investeringar inte heller ut

föras . 1) 

För att stimulera de kommunala i:r..vesteringarna under en kor.~ul'i.:cturav

~att~ing kan den statliga styrningen i stallet avse en tillräc~lig oe

tingelse till ciessa. Genom a tt se till att cienna betingelse föreligger, 

kan investeri::'!Gar fremk:allas . 

3. 2 . Nödvändig betingelse för investeri.r>.garnas förändring* ( 181} 

I en l:ögkonjunktur kan fcr e::1 kommun, som ligger nära lik""idi t e t s take";, 

upplåning vara e::1 nö:ivändlg ·,:,etingelse fä:- e:!l viss eller vissa investe

ri:~ar. Kommunen kan då till följd av kreditåtstranning tvingas upp

skj;.Jta. denna eller dessa investerir.gs.r. staten ken liven med hjhi.lp av en 

generell byggnadsreglerir.g göra by{!'gnadstillstånd till e:r_ nedvändie be

tingelse för att investera. I syfte att förhir_dra en ökning av i::weste

ringarna kan byggnacietillet!nQ därefter vägras. 

3. 3 . Tillräckl41 betingelse för investeringsförän:iringen* (181 - 182) 

I en kommun, som till följd av lånasvårigheter tvir.gats upfsk~uta inve~>

teringa.r under högko~junköUre~, kan upplåning vara en tillräckl~g be

tingelae för att investera . ~n ~e~itl~ttnad kan i ett sådant fall ver-

1) Ett 
(1) 

(2) 

beroencieförhållande mellan a och i kan betyda två skilda s~er: 
a t t a är e :!l nö:iviinå.ig 'betingelse f ö:- d. . Följande implikation 
gäller då : 
Om a inte förel~~ger, föreli~r i~te heller d . 
att a ~ en tillräcklLG betingelse för d . Eölj~~de implikation 
gälle=- då= . .. 
Om a föreligger, så föreligger även Q, För att förh~~dra d , ar 
ä.et bra att känna till en ncQvänciig betingelse. För att fram
kalla d krävs i etiå.llet en tillräcklig betingelse (Narc-vlogau, 
1961, sid 172-1 74) . 



ka investei·inesstirr.ulera:'l:i.e . Den ~usala riktningen är dock inte lika 

entydig vid en kreditlättna~ so~ viQ en kredit~tstramning , 

Fcr en korr.!r.:l.!:l. som tidigare vägrats byggnadstillstånd för en viss inves

tering, ~a~ ett s~Ga.nt tillstånd (eller regleringens :l.pphörande) likaså 

vara e:r: tillräcklig betingelse för at-t investera. Avskaffandet av en 

generell l;y~c.dsregl.erir.,g kan även u"Ggöra en sådan betingelse i en kom

~un so~ uppskjuti~ investeringar ~tan föregående ansökan. 

Stim~;.lansbi~racr till ind~stribeatällnin.~ar kan vidare tänkas vara en 

~illräcklie betingelse för att eka nettoinvesteringsbenägenheten.
1

) 

Detta förutsätter doc~ för det första att bidraget ifråga är en till

räcklig betingelse för vitJaa ~askininves"!;eringar. Maskininvesteringarna 

ifråga skall för det &:r:dra leda till att de totala investeringarna blir 

större än planera~. Finansiella medel, so~ eljest inte skulle ha använts 

till investeringar, an~d~ d~ till inQustribeställr~r~ar . 

3.4. Nödvändig och tillräcklig betingelse för investeringsförändringen* 

(182-183) 

Er..:.igt moC.eller_ är statsbidragsbeslutet såväl en tillräcklig som en nöå.vän

dig betingelse för de stat ligt ti~sbestämda invest eringarna. Beviljas 

ste.tsbidi·ag, eer..omförs cier. statligt tidsbestämda investeringen. I annat 

fe.ll utförs de:r: inte. Påverkar statsbidragsbeslutet de totala investe

ringarr~s storlek, är ~et s~tidigt en tillräcklig och nödvändig be

tir~lse fcr investeringsförän~rinv?6n , Enliet modellen gäller detta 

för C..et fc:r-sta för bruttoinvesteringarna (dvs inklusive statsbidrag}. 1) 

Statsbidrags~eslutet är fcr det andra dessutor.1 en nödvändig och till

räcklig beti:15·else fe~ förendringen av r_ettoinvesteringarna (dvs efter 

av~ag fcr statsbiQl"ag), n~ investeringa~na är lika r.~ed investerings

:r.inirr,u;r,. En minskni:'lg av ö.e statligt tidsbestända investeringarna med-

fcr e!:l.ligt modellen i detta läge inte en öknir~ av andra kooounala in

vesteringar. I stället mi~skar de totala investeringarna (~ investe-

1) Inves~eringsek.~uionen är formulerad netto, dvs efter avdrag fö~ 
statsbiO.rag . Den årliga investeringsförändringen bestäms bland an
nat av förändringen i viosa finansiella resurser (ex..l<lusive stats
oidrag) . Vid en given :nängö. sådana resurser blir enligt investe
ringsekvationen br·.:::ttoinvesteringarr_a. (dvs inklusive statsbidrag) 
därned s~5rre när statsb iiragsoerittigade i nvesteringar utförs än 
vid övriga investe:r-:..ngar . 



ringamini~u~), varigenom utdebiteri~gs- och prishöjningen santidigt 

blir ~indre än eljest. På notsvarande sätt leder (när inves~eringar~a 

är på miniminivå) en ökning av de statligt tidsbes~ända investerinearna 

till att de totala investeringarna (= investeringsmi~imum) stiger. 

Vad som sag~s om de statligt ti~scestämQa investeringarna eEller även 

för styrning via bostadsbygganä.et, varigeno:r. de G.ire~ta förinvesterbgar

na påverkas. 

3.). Varker. nödvändig eller tillräcklig ~eti:~elee för investeringsför

ändri~en* (183-184) 

Nodellen utgår från att konnunen endast har intresse a~t medverka i den 

statliga konju~<turpolitiken, o~ det upplevs vara till nytta för derL 

eg-na konjunkturen. ~ågot intresse att motverka en över:''~.ll sysselsät~

ning inom den egna ~ommune~ ar.t~s inte föreligga. Den har därned enligt 

modellen inte heller något intresse att frivilligt uppskjuta ir_veste-

ringar under en högkonju~<tur. Vid dessa antaganden komner statliga re

kommendationer om frivillig investeriP~sbegränsning i~te a~t ha avsed~ 

effekt på kommunens i~vesteringsbeteen~e. Reko~endationerna är då 

varken en nödvändig eller en tillräcklig betir..gelse för investeringsför

ändringen. 

Kan investerinearna vid en k:-~di tå.tstramnir.g - i av'la.ktan pa att lå.r!en 

~ placeras - finansieras T.ed exem~elvis tillgängliga kassamede:, är 

upplåni~ inte en nö~vändi~ bet~ngelse för investeringarna. Kredi~åt

stramnineen får da inte någon investeringsdänpanda effekt. Vid den ef

terföljande kreditlättnad.en behöver upplånincren da inte heller vara en 

tillräcklig })etbgelse för investeringarna. Enlig~ modell~m används en 

ökad långfristig uppl~~ing d~ ~ämli0en främst till kassaup~CYffE~i ocC. 

avbetalning ~å kortfristiga lår.. 

De styrforner, som är i~iktade på vissa delar av ~en kom"'u:~la i~veste

ringsve:rksa.mhete~, påverkar endast ir_ves-;;eringarnas samma~tsä t bi. ng (inte 

deras storlek) i följande fall: 
1

) 

1) Vad de sta'ts'!Jidragsce:-ä.ttigad.e i~vesterinearna be~räf'far gällez· de~
ta er.bart fö:- net~oinvesteringarr..a (dvs ex.k:l'..lsive stats-oidrag). Se 
not 1 på föregående sida. 
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1 . Vid avslag på statsbidragsansökan a~v~r.cs de finansiella resurserna 

(ex.:<lt; . .sive statsbidrag) till andra ir.vesteringar; vid be•Jiljande av 

statsbidrag ersä~ter de statligt tidsbestämda investeringar~a på 

nots,~rande sätt a~cra beslutade investerir~ar; fall l är dock en

dast t~nk~art ~r i~vesteringarna överstiger investerir.g~rinimun 

2 . Vid beviljande av s~it1ulansbidrag till sti:idbeställnir:gar ersätts 

planerade ·oyggnadsinveste!·ingar - helt eller delvis - av statsDi

dragsberättigade mas~ini~vesteri~gar 

3 - Vid avslag på tillståndsa~sök~i~gar ersätts 

a) vid en partiell by~gnadsreglering investeri~garr.a på tillstår:ds

belagda o~åden av tills~åndsfria investerir:gar 

o) vid er. ger.erell l::yggnadsrederir:g (med ~öreträde för vissa in

vesterir.gar framför andra) investeringar på oprioriterade on

råden ned (ansökni~gar OI) prioriterade investeringar. 

För~1tsatt att komrr.unen inriktar inves-teringar!la på statsbiD..ragaberä.ttiga

de, tillstån~isfr::.a eller prioriterade onråden är sta tsbidracs- eller 

1:yggnacistillst5nisbeslutet dämed var·ken en nödvänliig eller tillrä.cklig 

beting~lse fi:i~ nettoiLvesöeringarnas förändri:~. 

4. MODE:WLE!'J OC~ DE OLIKA Sl'YRFORl•lERNA* (184-185) 

Flar.erade investe:::-:.n,Jar, som uppskjt.:.ts till fi:iljli av icke-bevil,jade 

byggnadstillst~~d (viå en generell eller partiell byggnadsreglering),kan 

- f'ör:1tsa.tt att de totala investeringarna därigenom blir :r.indre är.. pla

nerat - betraktas på likartat s~tt son uppskj~tna investeri~ar till 

följd av lånesvårig·heter. Den uppsk~utna investeringen äterges då av 

en negativ ·oestä.ntyi:%sfaktor (= planavvikelse) i investering·se::Cvationen. 

Det är ä.ver, tänkbart att komm·l;'l.en beö.ömer det vara ·.1tsiktslöst att si:i~ 

bycGJ"'..a.dstills"tånd för ·oesL.ttade investeringa-r och av den anledningen av

står från det. ~yegnadsregleringen leder ö.ärmed till att investeri~~r 

uppskjuts utan någon föregående tillståndsansökar.. De uppskjutna inves

teri:'lgarna motsvaras då i stället av lägre koefficienter än eljest vid 

de finansiella stor~eterna (~ förändringen av över- eller underskotts

kassan, förändringen av kapitalsparar!de samt föränliringen av inbetal-
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ningsöver- ellGr -underskott) i investeringsekvationen. 

Stinular..sbidra.get till indl;.stribeställnincar kan likaså tänk:ao förändra. 

det "nornala" reaktionsmönstret, Bidra3"et ifråea ökar i så fall netto

investerir~sbenäger~eter., varige~om koefficienterna vid J.e finansiella 

storheter~a i investeringsekvationen blir större än eljest. 

I de kommuner, där en kreditlättnad verkat stim~lerande på investerings

benägenhets~, kan det vidare vara befogat att innefatta en kreditnarkn~ds

variabel (t ex en räntef~tor, upplåningens förändrincr) i investeri~gs

ekvationen. 

De styrformer, son inte har avsedd effekt (dvs som varken är nödvändig 

eller tillräcklig betir~else för nettoinvesteringsförändri~en), 9å

verkar däremo~ inte investeringsbeteendet enliGt moiellen, 

De styrformer, sOD inte är inoyggia i modellen, föränd~ar ~~leies inte 

den principiella investerings"oestä.rnni~e!:l.. 

5. DE!:l FAK'I'ISKA KON~ICURSTYRJ:.;nrGEl:J* ( 185-186) 

I ka;"Jitel 28 under:;öks för :;>erioien 1953-1965, i vilken utsträckning som 

d.e:'l årliga i:'lvesteri11C'sföränd.r:'..nee~ påverkats a.v cie ol::..ka styrfor!Tle!'na. 

I sa~band d.ärxed studeras i v~l~en eran, som upplåning och byggnadstill

stå.:<J.d. vari t en nöci.vä.:-td.ig beti~else för investerinssfcrändrif16en unde:!' 

höe:konjunktur~en. För ci.e :.Corr:muner-, som tvingats uppskjuta investeringar 

till fcljci. av lånesv2r:.e-heter eller ic~e-beviljade byggneO-stillstå-nd 

(vid de:r.. generella byggll.&dsre,sleringer_), undersöks dessutan om byggnads

-tillstånd och ,_;_pplål"::ing därefter - exenpelvis -.mder konjt.;nk:"tt.;ravm;;.tt

ningsåren - varit en tillräcklig betincrelse för att investera. 

:Ven partiella "byffcnadsregleringens effekt på de berörda komm·.ul.erna kommer 

även att "belysas. Vi c:ndersöker därvid om bygena:lstillstånd. varit en 

nödvändie oetingelse inte enaart för de tillståndseelagda inves-teri~gar

:'la utan även för de totala investeringarna. 

Effekten på de ·..;ndersökta kor:lr.lt.;ner:r..a av stir~;.1lensbidraget till industri

beställningar kommer även att studeras. ~land annat unci.ersöks, ~fall 

stimulansbidraget varit en tillräcklig betingelse fcr vissa mas~ininves

teringar. 



186 

Den årliga föräncir:i..ngen av de sta:tligt tidsbestände- investeringarna och 

bostadsbygganci.et ko:r.me1· även att analyseras. 

Huruvida vissa styrfor:r.er (stimulansbili.!'ag till ir..dustribeställningar, 

de statligt tici.sl:esti0nG.a ::.nvesteringarna, d.er.. ge~erel:!.a respek~i->re den 

partiella by(l'G-'l.ads~egle::-:::.ngen) påverkar investeringarns.s storlek eller 

enbart deras sa:nmansättn:i..ng, koJTL'T.er dessutom att studere-s på indirek-;; 

väg. En jämförelse :r.ellan regressionskoefficier..terns.s storlek för de 

olika åren i den skattaci.e investerir~sfu~<tio~er.. kan nämligen ge en an

tydan, om I'e~t:::.o:'l.smönstret varit oförändrat eller ej · . .mder de år, sor.1 

de speciella styrformerna förekommit. 1) Frågan om de statliga rekonr.~en
ci.ationernas eventuella effe~-ct på de to-;;ala investeringarna komner även 

att stucieras på l:;asis av en såd.ar.. ~1!Jnförelse. 

6. S.Al'>I:M.A ... 'IJFATTNU<G 

Enligt modellen r.ar staten ~.öjlighet att :<on~un..'<turstyrc:. komnur..ens inves

teringar fr~mst v:a kreci.itmarknaden och de s k statliGt tidsbestämda in

vesteringarna. ~essa sty~for~er har förelegat ur..der hela der: period 

( 19 52-1965), so:r. stuC.eras. De styx·for;ne.r (generell byggnadsreglering un

der åren 1952-1957, partiell ·.o,yggna.C.sreglei'ing under 2:<:. halvåret 1964-

1965, stimulansbidraG t~ll :i..nd~stril:est~llningar år 1963 samt statliga 

rekommenciationer om rr:v:i..llia invester:i..ngsbegränsnir~ år 1960 och 1965): 

so:n e~dast förelegat u~der en viss del av de~ pe::-iod eller under nåGot 

enstaka år, kan dock intyggas i modelle~ utan att C.en principiella inves

teringsbestämningen förändras. Vid byggnadsregleringen är det ci.ärvici. 

fråGa om en direkt kontroll av de komm~nala investeri:'lgarna. staten ut

övar däremot - via exenpelvis finansiez·ing - en indirekt :påverka!l. vid öv

ricra. styrformer. 

statliga rekommenci.atior..er om frivillig begräP-sning av de konnunala inves

teriP.{;ar.na får enligt modellen inte avseci.ci. effekt, beroer!de på att kom

mur..en inte !:ar :i..:!'ltt·esse av att :r.otverka överfull sysselsättning. Det är 

även täni<;l:art a t t de st.Yrfo1·mer (t ex :partiell by(l'gna.dsreglering, st:i..mu-

1) En alterna~i·l netod att st;;_dera denna fråga är att låta de olika 
sty-rformerna 1•epresenteras av särskilda du.r.unyvaria-oler (med värdet 
1 unci.er år ~ei styrn~ng och C ur..der övriga år). Eftersom det är 
fråga o~ tre oli~a styrformer, hade C.etta enellertid varit en om
stä.ncil:i..g :-r.etod. l'letoden ifråga ~a:::- av der: ar..ledningen inte vd ts. 



lansbidrag till industribeställningar), som är inriktade på vissa delar 

av den kommunala investeringsverksamheten, endast påverkar investering

arnas sammansättning, inte deras storlek. Den statliga åtgärden ilrc1ga 

är i så fall varken en nödvändig eller tillräcklig betingelse för inves

teringsförändringen . 

Andra styrformer kan i stället tänkas. påverka de totala investeringarna. 

Uppl åning eller byggnadstillstånd kan exempelvis under en högkonjunktur 

vara en nödvändig betingelse för att investera . Genom att åtstrama kre

ditmarknaden eller vägra sådant tillstånd kan kommunen då hindras att in

vestera. Vid en efterföljande konjun.l<turavmattning kan upplåning eller 

byggnadstillstånd därefter bli en tillräcklig betingel se för att inves

t era . Genom att l ätta på kreditmarknaden eller bevilja byggnadstill stånd 

får i så fall den statliga konjunkturstyrningen avsedd effekt . 

Hur de olika styrformerna har påverkat investeringarna i ett urval av 

kommuner kommer att studeras i kapitel 28 . 
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KAPITEL 1 O. EXPANDERANDE OCH TILLBAKAGÅENDE KOMMUlJER - MODELLTEKNISKA 

OLIKHETER 

1. ll'IDEHÅLL 

Den modell , som beskrivits i föregåenå.e t-:apitel, återger utgifts- och 

inkor.~s tfi.lrä.ndrinea.r ar från år i kO(J'Il:U~en. Föräncirir,ea.rr.a ifråga. antas 

därvid skilJa sig i vissa avseenden mellan apar- och länefinansierande 

kommuner . Ned utgångspunkt härifrån är det även möjligt att uppställa 

vissa hypoteser o:r. olikheter i det kortsiktiga beteenå.et eller övriga 

utgifts-/i~~omstförändri~r mellan expanderande (befolkni~smässigt 

sett) och tillbakagående kommuner, Sådana model l tekniska olik~eter an

tas därvid kunna föras tillbaka pä vissa permane~ta skillnader mellan 

dessa båda kommunt yper l::etrtiffande koru:nmens si t·.la t i on (t ex konjur>_'<.tur

svängningarnas storlek, skatteunderlagets •.ltveckline, investerir.gsönske

målens tillväxt) eller Qess lår~iktiga avväganden (~örande exempelvis 

flnansieringssätt) . 

I det föl jande redovisas inledningsvis vissa hy~oteeer om per~anenta 

skillnader mellan expanå.eranå.e och tillbakagående kommuner , varefter hy

poteserna om vissa modelltekniska olikheter presenteras . Avslutningsvis 

redogörs för vissa modelltek:~is~~ olikheter, som antas föreliega mellan 

p:rimi:ir- och landstingskomrnu:J.er . Understrykningarna ·::~eteck~r i O.et 

föl~aEde hypo~eser (teorem) a\~eO.na att testas . 

2 . HYPOTESER O~ LÅNCSIIG'ICA SKILUiADER MELLAN EXPAYDERANDE OC:i TILL

BAKAGÅEUDE KOl•'iMUNER 

2 .1 . lli 

Vad investerinaar~s finansiering beträffar u tJåx studien bland annat 

från följande postulat : 

1. Den tillbakagående kommunen vill - så länge so~ O.en går tillbaka

att den nuvarande (inte den framti~ krympande) generdtionen skat

tebetalare skall betala dagens investeringar (P.89, se t ilaga 3) 

2 . Den expanderanå.e kommunen vill att den växanå.e framtida befolk-



ningen, som drar nytta av dagens inveaterir~ar, skall betala nessa 

investeringar (P. 90). 

Med utgångspunkt från dessa postulat l~ppställs följar,de hypoteser: 

1 . De~ tillba:<agående kommu~en str~v~r efter ett skatte- och ~vgi:ts

finansiera investerir~arr-a i så stor ~tsträckning som möjligt, 

variger-om e~ligt post ule.t nr 91 "bördan" av investeringarna läggs 

på åen nuv-~ande generationen skattebetalare 

2 . Den expandera.r.de kor~t:lunen strävar efter att lånafinansiera inves

teringarna i så stor ·.l t sträckning som rncjligt, variae~om '' investe

ringsbördan" skjuts framåt i tiden (P.91 ). 

strävan att vara attraktiv sasom lokaliseringsort postuleras vidare vara 

mer uttalad i tillbakagående än i expanderanQe kommuner (P.87). I enlig

het därmed uppställs hypot0sen, att tillbakagåenQe kommuner i större o~

fatt~ än expanderande har målet att ej ha öögre utQebitering än grann

kom~ne~(-erna) eller annan jäDförelseKommun. 

Enligt modellen är kom~unens hanQlande i huvudsak kortsiktigt. I enlig

het men tinigare underaökningar postuleras närviå , att lår~tidsplanering 

(a v investeringar och i<ostnaå.er) förekommer i mindre u tsträck:r..ing hos 

tillbakagående än hos expanderannekommuner (P.88). Därav följer äver

~ypotesen, act det flertal, son inte h~r långtidsmål on ~tdebiterir.gens 

~~veckling, är soörre hos dc tillbaka5ående än hos de expanderande kom-

rnunerna. 

2 . 2 . ~emografiska och näringsg~ografiska förhellanden 

Tidigare unde!'sökni:agar har pävisat, att de expanderande ;communerna, jä:n

för t men ne tillbakag!ende,bland a~~t har: större fol~ängn, större an

del j~.gTe (0-16 år), min~e andel äldre (67-~ år) , större andel tät

ortsbefol~ing (dvs högre tätorts&rad), mindre andel sysselsatta~ jord

och skogsbru~, större anåal sysselsatta i serv~cenäringar samt högre 

skattekraft, dvs större antal skattekronor 9er invånare (se t ex SOU 

/1961/ sid 34, 36, 37 och 51) . 



19C 

2. 3. ~e~ lokal~ konj~nkt~rens och skatteunderlagets svängnir$ar 

Kom~u~er med liten folkreä~d, stor an~el glesbygdsbefolkning, stor an

del jor~- och skogsc~u~asysselsatta samt liten andel servicesysselsatta 

postule~as vara ~er utsatta för kon~ur_<turfluktuationer än ö'Tiga komm~

ner (F.92), v.:.lket ger uppbov till följande hypoteser: 

1 . De tillb~~aende kommunerna har större konjunk~~revängn~ngar 

(med blar.d annat s~örre andel lågkonjunkturå~) än de ex?anderande 

(vars kon~unk~rcykel är mer osymmetrisk med övervägande högkon

junkt;;.rår) 

2 . Till följd av de stcrre konjunkturfluktuationerna är sketteunder

~ och Qärmed ~ven total- respektive kapitalsparandeta (vid 

föregående års utdebitering/a~färsverkspriser) svängningar under 

en långsiktsperiod större hos de tillbakagående än hos de expan

derande konnunerna. 

2.4. SkattereglerinRsfonden 

Till följd av lie större svä.%"'llingarna. hes skatte•.md.erlag och totalspara!l

de antes, att skattereg!erine;sfonden används (såsom en ouffe:rt mot dessa 

svängningar) i större ~tsträckning hos tillbakag&ende än hos expan~eran

QB kommuner, vilket återges av följande hypotes : relationen xellan avsätt

n2ngar till skattereglerL~7Sfonden och s~tteint~~ter~A (vid föregående 

å?s utdebitering) unQer en langsi~tsperio~ s~ur~er ~ed stigar.de utveck

lingsgrad (Q folk~ängdens relativa fö:r~dring under en långsiktaperiod), 

dvs relationen if~åga antas vara 1~indre hos expanderande än hes tillbaka

gående koru:n.u:er . 

I ien expanierande komm\:.nen kan den for tgående folkökninge!'l antas föra 

~ed s ig en accelereranie tillväxt av investeri~eönske~ålen. SkillnaQen 

i investeringsönskemålens och ska tte·~n::l.erlagets långsiktiga till växt pos

t·.lleras därigenom vara större i expe.nderande än i tillbakagående kommuner . 

Med utgångspunkt härifrån kan följ ande hypoteser u.p!_)ställas: investe

ring~r·nas - liksor.1 skatteintäkternas - relativa tiliväxt, skillnaden 



191 

mellan investeringarnas och s~tteintäkterr~s releöiva tillväxt samt 

skillnaden mellan investeringar~~as o c :h kostr.aderna.a relativa till växt 

under en långsiktsperiod ekar ~ed stigan~e utveoklingsgrad. 

Vidare postuleras att investeringsönskem~lcns svängninga= öve~ t~Qen a~ 

större hos tillb~\agående (små) än hos ex~a~Qera~de (stora) komm~ner 

(F.1 00), vilket föi·anleder föl~a.r.de h,ypotes: investeringar~s sväng

ningar under en l~ngsiktsperiod sjunker med stigande utvecklingsgrad. 

studien utgår dessutom från postula~c~, att tätortsko~uner bedriver 

fler verksamheter (speciella för tätorter: t ex eator, vatten, avlopp, 

elenergi) än glesbygdskommuner (F.97), vil~et c.k:tualiserar följande 

hypoteser: 

1. InvesterillF:sut,:;ifterna - 1iksom bruttokostnader~a - per i~vS.nare 

är unQer en långsiktsperiod större hos expa~derande ä~ nos till

bakaeäenQe ko~~uner 

2 . Relationen mellan investeringar i obligatoriska skolor och de to

tala investeringarna unC..er en långsiktsperiod är - i likhet med 

undervisningsområdets (i huvuC.sak ol:ligdorisk uppgift) ar_del av 

nettokostnaderna - mindre hos expanderande äP- hos tillbakagående 

kommuner. 

Beträffande investeringarnas satlnansättning g~ller i övrigt föl~anC.e hy

poteser: 

1. Av C.e totala investeringar~ utgör de s k "fria", oprioriterad.e 

investeringarna (= förvaltningsfastieheter, sociala och övTiga 

änd2r.1ål) under en långsiktsperiod en mindre andel hos de exya~

derande än hos de tillbakag~ende ko~~erna, vilket postuleras 

vara en följd av att Qen !'elativa "kän" av icke-tillg·odosedda 

investerinesönskemiU växer :r.ed stigande ·.1tvecklingsgrad (P.94, 

P.96 och P.97) 

2. Andelen åldringsvårdsinvesteringa~ un~er en långsi~tspe~iOQ är 

lä~e i expande~ande än i tillbakagående konnuner, vilket antas 

sa~manhänga med den lägre andelen eldringar ( 67- W' år) - P.98. 
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Såsom fra~ått i kapitel 3 synes ~nder perio~en 1952-1965- er.ligt de 

villkor som ar~es i postulat nr 25 - tidsförläggnir~en av föl jande inves

teringar bestänts av statliga myndigheter : obligatoriska skolor, stats

bidragsberätticaQe gator och vägar , civilförsvarsanläggningar samt stats

kommunala beredskapsarbeten (avsedda att fö:::'ebygea arbetslöshet) . För 

den kommunala sektorn har de statligt tidsbestämda investeringarna ~~d 

till ca 2/3 utg~ orts ev obligatoriska skolor oct stetskonmunala bered

akapsarbeter. (tabell 8). Enligt de hypoteser , som gäller, forekernmer 

bååa Qessa investeringstyper samtiQigt i större utsträckning hos till

bakagående än hos ex:pand.erand.e kommuner. ~[ed t:tgångspunkt härif::-ån upp

st~lls ~ypotesen, att anQelen statligt tidsbestä~da investeringar under 

perioden 1952-1965 sjul'L"<er roed stigande utvecklingsc-.re.d. 

2 .6 . Finansier ing 

Med utgå:t!gspun..lct från hypotesen att e.x?anC.erande och tillbakag!ende kom

muner har skiljaktiga finansieringsmål antas att andelen invester2ngar, 

som under en långsikts~eriod finansieras med totalsparand.e (skatter och 

avgifter), sjunker med. stigande utveoklingsgrad. 1 )2 ) I enligtet med denna 

hl~tes antas därmed att : 

1 . I<lo::lellcn för d.en s pa!'fina:nsierande kommunen avser en starkt till

bakagående kommun 

2 . J,J(odellen för å.en lånafinansierande ko:r.munen avser en starkt e x.pan

der·anie kommun 

3. Modellen för ~en låne- och sparfinansierande koomunen omrattar bå

de ex:9anderanö.e och tillb!:!.kagå.ende kommuner (nellan ytterligheter

~ enligt 1 och 2) . 

1 ) 

2) 

~Io å.e llen utgår bland annat f'r~ postulatet, att å.e finansiella re
sursen~a. inte är ändamålsbestämda (P. 56) . Oval'\lW.1mda hypotes inpli
cerar då även, att den anQel (1-kb1) ev investeringeminimun, som 
skatte- och avgiftafinansieras, sjUnker med stigande utveoklingsgrad . 

Efterson avGättningar till eller uttag från skatteregleringsfonden 
är avsedda att ta ut varandra (dvs driftssparanö.et ~ noll ) över en 
långsiktsperiod, är totalsparandat enligt modellen lika med kapital
sparandet över en sida~ 9eriod. 
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I modellen för den lanefinansierande kommunen ligger kapitalsparandet 

vid eller nära den legala minininivån, dvs avskrivningarna (helt eller 

delvis tillräckliga för reinvesteringar), vilket leder fram till följa~

de hypotes~ avskrivningsPedlens andel av kapitals?aranQet u~der en 

långsiktsperiod ökar med stigande utvecklingsgrad. ~essutom eäller hy

potesen att Qen an~el av investering~na, som under en långsiktsperiod 

finansieras meQ avskrivningsmedel, (till följd av större andel r~inves

teri~ar - F.99 - och större investe:r-ingsutgifter per invånare) b' minei

re i expanderande än i tillbakagående kommuner. 

En förh~llandevis stot' andel av de statliga investet'ings- och driftbi

dragen avser unnervisningsoPrådet. Av statsbidragen ~tgår vissa dess

utom med högre belop.r>, ~u lägre kommunens skattekraft är. l•ied utgångs

punkt frå~ ciessa förhållan~en uppställs hypoteserna att följande ~delar 

sjunker med stigande utvecklingsgrad: 

1. Den andel av investeringarna, som uncier en långsi~tsperiod finan

sieras med statliga investeringsbiirag 

2. Den andel av bruttokostnaderna, som fina~sieras med statliGa 

driftbidr~. 

2.7. Kapitalfonderna 

I två av modellvarianterna (den spar- respektive låne- och sparfinan

sierancie kommunen) används kapitalfonderna såson en b1tffert mot kapital

sparanci.ets (vid föregående års utd.ebi te::-ing och a:~färsv-erkspriser) varia

tioner, varigenom investeringarnas svi,r'g:n.ingar utjämnas. )y,ed hänsyn till 

den relativt mindre "kön" av icke-tillgodosedda investeri:ncsönokemål 

(P.94) och cien mindre andelen nyinvesteringar (P.99) rostuleras de till

bakagående kow.:r.unerna ha större möjligheter ä.n de e:l(:ranO.erancie att vänta 

med att investera intill ciess fonderna ifråga (eller kassan i övrigt) 

uppnått tillräcklig storlek. Som följd av tillika cie större sväng

ningarna hos investeringsönskemålen (P.100) och kapitalspal·andet antas 

fonderingen därmed vara - relativt sett - stör::-e hos tillbakagaende än 

hos expanderande komm~ner, vilket uttrycks av följande hypoteser: 
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1. Relationen mellan avsättningar till kapitalfonderna och kap i tal

spa:::-andet ( viri. föregående ä:cs utdebi terine och affä:csverkspriser) 

ur.ö.er en långsutsfe:r-ioci sjunker ned s tigande utvecklingsgrad 

2 . Den andel av investering~rna, som ~nder en långsiktsperiod finan

sieras ~ed nedel (= uttag) från kapitalfonåarna sju~~er med stigan

dc dtvecklinasgrad. 

2.8. öv~iga skillnader 

Avsl~tningsvis gäller även hypoteserna , att de tillbakagående - jämfört 

meri. de expande~an~e - kommunerna har : 

1 . En höGre li::Cvidi te t ( -~ ex mätt såsom kassa- , bank- och poetgiro

ncdel s~t kortfristigt ~nnehav av obligationer i procent av tota

la ·-~.tgifter), vilket :porötuleras vara en följd av den relativt 

större skatte- och fo~dfinans~eringen (P.101) 

2 . Fi:i~re affärsver~ (= verksanheter som regelbunde t lämnar intäkts

övers~ott, t ex elverk), vilka nänligen 9ostuleras förekomma i mind

re utstr~kning i glesbygds- än i tätortskom~uner (P.102). 

3. HYPai'ESER OM MODELLTEKlUSKA OLIKHETER ~!ELLAN EXP.ANTIERAN~E OCH 

TILLBAKAGÅENDE Km:il'·lliNER 1 ) 

3. 1. Typ av olikheter 

De modelltekniska olikheter (i t ex beteendet) mellan expanäerande och 

tillbakagående kommuner, som antas följa av vissa l ångsikiiga skillnader, 

~an - princi~iellt sett - bero på att i ekvationen ifråga: 

1} Vid sidan av modellen har bestä~~ingen av tre av modellens obekanta , 
vilka framkommer säsom restposter, omformulerats till uttryck möj
liga att skatta. De kommunindicerade koefficienterna i dessa ut
tryck presenteras i samband med resultatredovisningen (i kapitel 
16 och 20) . De hypoteser om olikheter mellan expanderande och till
bakagående kommuner, som gäller modellens utveckling i konjunktur
förloppet, redovisas viciare i kapitel 31 respektive 35. Utöver vad 
som nämns i detta avsnitt innehåller den fullständiga modellen dess
utom en kommuninri.ice~ad koefficient i ekvationen för minimikassans 
förändri~. 
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1. En viss förklaringsvariabel enbart återfi~~s hos ue~ e:~ kommu~

typen 

2 . En koefficient framför en viss förklaringsvariabel skil~er sit; 

nellan de båda kommuntyperna 

3. En viss förklaringsva::-iabels bidrag t::.ll ''fc::-:Clarineen" av vä::-

det på den beroende variabeln skiljer sig mellan &e b~Ua ko~rr.un

typerna,trots att koefficientens storlek är de~sam~a. Detta fö~

hållande sammanhenger då r.ted a'tt förklar·i.~svariabelns värde 

skiljer sig - relativt sett - mellan ko~mu~ty~erna ~f!'åga, 

Utöver ovanstående tre kategorier nämns i det följa~ie äve~ några olik

heter (mellan expanderande och tillbakagående komm~ner), som har a'tt 

göra med en viss modellstorhets utveckling över tiden. 

3.2. Den automatiska nettokostnadsförändringen 

Beträffande den automatiska nettokostnadsökningeL till föl~d av före

gående års investeringar (dvs tkak • NI~_1 ) tiäller följande hypoteser: 

1. Koefficienten ak (= nettokos-tnadsökninge~ så.som en andel av före

gående års investeringar) är nindre hos ex~andera~de in hoa ti.ll

bakagående kom~uner (till följd av läere andel skol- och ~liri~gs

vårdsinveaterinear med förhållanderis högre årliga nettokostna:le::-) 

2. Den automatiska ncttokostnansöknin~en växer (likso~ ~nvesteri~!'~) 

med stigande utveckliP~s~ad 

3. Svängningarna hos den automatiska nettokostnadsökninge~ sju~er 

(i likhet med variationerna hos investeringarna och deras sam~an

sättning) med stigande utvecklingsgrad. 

Som följd av den större skillnaden mellan å ena sidan investeri~arnas 

och å andra sidan skatteintäkternas respektive kostnadernas till"i.äxö, 

kommer den automatiska nettokostnadsökningen på gr~r.d av förecående års 

investeringar att vara- relativt sett - större i e.xpu:ri.era:r:de ä,r_ i till

bakagående kommuner, vilket återges av följande hypoveser: 

1. Relationen mellan den automatiska nettokostnadsökningen och den 



automatisY~ skatteint~tsökningen växer med stlgande utvecklings

graQ. En större andel av den automatiska skatteintäktsökningen 

antas således t as i anspråk av automatiska nettokos tnadsökningar 

i expanderapde än i tillbakagående ko~muner 

2. Relationen mellan den automatiska och den totale. nettokostnadsför

ändringen växer r.~ed stigande utvecklingsgraQ. 

3. 3 . Fondering 

Vid. en SlJS.randeökning ai1tas fo!ldavsättningarna och vid en s parandemi!lsk

ning fo~duttagen vara relati\~ större hos tillbakagäende än hos expa!lde

rande kommuner, Enligt ien ~'patällaa hypotesen sjunker följaktligen 

koefficienten kc
3 

(vii akattereglerinasfonden ) och kc8 (vi~ kapitalfon

derna) med stigande utvecklingsgrad. 

3.4 . Konjunkturförväntningar 

Konjunktur känsliga kommune~ kan antas ha s törre anled.nir~ att se r.~e r än 

ett år framåt i tiC.en en ~ommuner med förhållandevis små konjunktursväng

nin~;ar , vilket föranleder följ ande hy~otes~r: å.et numeriska värdet av 

koefficienten kc10 (vid skattcr egleringsfonden) , kc12 (vid kapitalfonder

na) ooh ke
10 

(vid investeringarna) sjunker med stigande utvecklingsgrad. 

Konj~nk~urförvä~tningarnas inverkan på inveaterir~s- och fondbeteendet 

fö~~ntas således vara relativt större i tillbakagående än i exyenderan

de kom:nu!'ler. 

3. 5. Fol itiska hänsyn 

I enliehet med typfallsundersökningens resultat (se appendix 1) postule

ras, att yartipolit~~en är mer uttalad i expanderande (s tora) än i till

bakagående (små) ?rimär~ommuner (P. 103). I ~ommuner ned knapp najori t et 

i fQllmäktige f ör det (de) regerande partiet(-erna) antas politiskt be

tingade kostoadsök-~~~~r eller fonduttag under kommunalvalsår därmed 

förekonrna i större utsträckning hos expanderande ~ hos tillbakagående 

kor:ununer, dvs enligt denna. hyfotes.växer koefficienten kb, (vid den 
- 5 

autonoma net~okostnadsförändringen) och kc
11 

(vid skatteregleringsfonden) 

med s tigande utveckl ingsgrad. 
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3.6. Utdebiteringen och affärsverkspriserna 

Efterson lånefinansieri:~en av investe~ingarna antas öka - relativt 

sett - med stigande utveoklingsgrad, så kommer följande utdeb~terings

höjningar att i större utsträckning förekomma hoa ex~ande~ande än hos 

til lbakagående kommuner : 

1. De som utlöses av restriktionen om legalt (i stället för finan

siellt) totalsparande~i~i~~ 

2 . De som utlöses av restriktionen om låne~ini~u~ (ivs indi~ekt av 

en kr e di tåtstranning). 

Vidare gäller hypotesen, atö höjningar av affärsverkens priser i större 

uts träckning aktualise~as hos expanderande än hos tillbakagåe~~e komnuner . 

3.7. Uppläningen 

Till följd av den relativt större lånefinansieringen av investeringarna 

antas att kassan och den kortfristiga upplåningen i högre grad används 

såsom en buffert mot den lå:ngfristiga upplåningens variationer i expan

derande än i tillbakagående kommuner , vilket uttryc~s av följande hypo

teser: 

1. Det numeriska värdet av koefficienterna kb 5 och kb6 (den hypote

tiska långfristiga upplåningen) samt kb7 (den hypotetiska kort

fristiga upplåningen) växer me~ stigande utvecklingsgrad 

2 . Såväl den kortfriatiga som den långfristiga upplåningens sväng

ningar växer med stigande utvecklingsgrad 

3. En samvariation mellan kassans och uvpläningens förändring före

kommer i större utsträckning hos expanderan~e än hos tillbakagåen

de kor.ununer, 

) .8. Investeringarna 

l de olika modellvarianterna förekommer en systematisk kassauppbyggnad 

och -neddragning via fonder och/eller upplåning. Till följQ av Qe stör

re nöjlighetern~ att vänta med att investera ( sammanhängande bland annat 



med den större andelen "fria" investerinear) antas denna kassauppbygg

::~ad och -neddragni~ vara mer uttalad i tLlba.k:agående än i expanderande 

korrunner . En förändri!'lg av de olika finansiella (likvida) medlen har en

ligt ie~~ hypotes en relativt större effekt på investeringsbenägenheten 

i expa~lderande än i tillbakagående ~<ommuner, dvs koefficienterna ke2 
(vin kapitalaparannet), ke

3 
(vid över- eller underskottskassan) och ke4 

(v~å incetalningsöver- eller underskottet) i investeringsekvationen (fall 

a) växer men st~~n~e utvecklingsgrad. 

~en högre lånefinansieri~n och de~ lägre likviditeten antas vidare 

gö~e de ex?anderenie ko~~unerna mer känsliga för en kreditåtstramni ng, 

vilket ger 1~pphov till följande hypoteser: 1
) 

1. Investeringar - upps:<jutna på grund av lånasvårigheter - förekom

mer 2 stczre uts t räckning hos expanderande än hos t illbakaeående 

kommuner (som följd av mindre möjligheter att kompensera meå. kas

saneddragning) 

2 . Koefficienten keS (vid den negativa planavvikelsen för l ångfristig 

upplåning) växer med ö"tigande utvecklingsgrad. 

Beträffande de olika variablernas oidrag till "förklarir.gen" av den år

liga investeringsförändringen gäl ler Qessutom följ ande hypoteser: 

1 . Binraget från förändringen av :ca ;pi talsparande-t är mj.ndre respektive 

från över- eller undersketts~~ssans förändring större i expanderan

~e än i tillbak~~~de kommune= {till fölJd av den relativt större 

lånefinansieringen) 

2 . Binraget från förännringen av de statligt tidsbestämda investering

~ (vil~ ingå::· i investeringsminimum) är mindre i expanderande 

än i tillbakagåen~e ~o~muner. 

1) Till följd av QB::-t relativt större f::.nans ierin,gen med statsbidrag 
kan ~öjligheterna att styra via exempelvis konjunkturvarierade in
vesteringsbidrag i stället a ntas vara större beträffande de till
bakagående än beträffande ö.e expa.nderanå.e kommunerna. lJågra s.§.da
na bidrag har dcck ir..te förekoi:lmit under den studerade perioden. 
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3,9, Kassar. 

Den hos tillbaka_cående - jämfört med expanderande korr.rr.uner - relativt 

större ~ssauppbyggnaden och -ned<lrae-ning-e!:l. återges även av följande 

hypoteser: 

1 . Vid en ö~ing av flödet av likvida medel är kassaökningen och 

vid e~ mins:ating av detta flöde kassaminsk!:l.ingen relativt st~r!'e 

hos till bakagåenä.e 1in hos expander.·ande komm: .. me~· 

2. Kassa!:l.s sväng-ningar sjurL.\e:c· rr.ed stigande ~..:.tvecklingsgrad .. 

4. LAJ:IDST:n<GEN 

Hypoteserna om H.ngsiktiga skillnaå.er och modell "':ekniska. olikhetel' r:Jel

lan expanderande och tillbaka,eående kommuner gäller för såväl primär-

som landstingsko~ff.unerna. Eftersom landstingen ej har några statligt 

tidsbestämda investeringar, obligatoriska skolor, åldringsvårdsinveste

ringar (t ex ålderdomshem), "fria" ir .. vesteringar, affärsverk eller antas 

ha någon strävan att vara attra;ctiv såsor:1 lokalisering~ort, är ~~o"':svara.r .. -

de hypoteser emellertid endast tillämpliga på primärkc~nerna. 

De institutionella skillnaderna. mella:'l -orl.IT.ar- o c~ lanå.stir.gs::<:o:r.:r.unerna 

behandlas närmare i ~pitel ~i 1el II.i) Med hänsy~ till ~essa skill:'la

der gäller följanå.e hypoteser: jä~fört med primärkomrr.~nerna före;com"-er 

hos landsti!:'lgen 

1. Ej några ;politiskt betingade ne-ttokos"';nadsökningar eller fo!:l.d.u t

tae unå.er komw.unalvalsår (till följd av mindre uttalad parti?oli

tik - P.104) 

2. F'ler och relativt större utdebiteringshöjninG~ (till föl~n av mi~d

re motstånd mot sådana höjningar- P.105) 

1) Utöver de i del II nämnda skillnaderna. gäller följande: fö~ lands
tingen anger gällande lagbestänmelser inte nå~o!:l. maximigräns för 
den kortfristiga upplåningen (= den ·.mderställningsfria H~terät
ten). 
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.) . Fä:-:-e uv~skjutna investerincspro~ekt till följå. av linesvårigheter 

(på gnnd av högre skattefinar.siering) 1 ). 

5. SAJ\~0\NFATTNINC 

Modellen över buö.getförloppet i komr:mnen skiljer sig på en rad punkter 

mellan expa11deranå.e och tillbakagående kommuner, vilket antas vara en 

följd av vissa :permanenta oli:<heter r:1ellan dessa bååa kommuntyper. 

De tillbakagående korr.muner= kan i regel antas representera små gles

bygdskor.ununer Medan ie expanderande i allmänhet består av stor·a tätorts

ko=r..er. !>led utgå.ngs~ounkt härifrån antas att i de expanderancie - jäm

fört ned de tillbakagående - kommunerna: 

1. Är den automatiska kostnadsökningen till följd av föregående åra 

investeringar relativt större 

2 . Föreko~mer - u~der år med kommunalval - politiskt Motiverade kost

nadsökningar eller fonduttag i mindre utsträckning 

3. Förekommer höjningar av a.ffärsverkens priser i större omfattning 

4. Beror en r:1indre del av den årliga investel'in{l'sförä.nå.ringen på de 

statligt tidsbestämda investeringarna. 

~1ed hänsyn till ci.e mindre konjunkturfluktuationerna antas vidare, att i 

de expanierande - jämfört med de tillbakacåend.e ·~ :.s:.DJ!lmunerna: 

1 . Har konjunkturförvänt~ingarna en relativt minå.re effekt på inves

terings- och fondbeteeniet 

2 . Är vid. en sparandeökning fondavsättningarna. eller vid en sparande

ffiinskning fonduttagen - relativt sett - större. 

Sor:1 följd av den - relativt sett - större lånefinansieringen av investe

rincarP4 (samnanhängande med olika finansieringsmål) antas dessutom, att 

i de expanderanci.e - ~ämfört ned de tillbakagående - komm.merna: 

1) Vad landstingskomrr.unerna beträffar brukar som skäl för ska.ttefinan
sierir~ bland annat anges, att framtida generationer av skattebeta
lare får bära en tillräcklig börcia genom att svara fcr inrättningar
nas årliga driftskostnader, vilka för sjukhus brukar uppskattas till 
ca 1/3 av investeringsbeloppet. 
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1. Förekommer utdebiteringsböjningar - indirekt utlösta av en kredit

åtstramning eller kommunallagens bestämmelser - i större utsträck

ning 

2. Används kassan och kortfristig u~plåning i högre grad såsom buffert 

mot den långfristiga upplåningens svängningar 

3. Förekommer investeringar - uppskjutna på grund av lånasvårigheter -

i större avfat~ng (beroende även på den lägre likviditeten) 

4. Är över- eller underskottskassans förändring mer respektive kapi

talsparandets förändring mindre betydelsefull som "förklaring" 

till den årliga investeringsförändringen. 

På grund av det relativt större "investeringstrycket" antas slutligen 

en förändring av de olika finansiella resurserna ha en relativt större 

effekt på investeringsbenägenheten i de expanderande än i de tillbaka

gående kommunerna. 
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KAPITEL 11. "METODER FÖR HYFOTESPRÖVIUNG* (202-204) 

1 • INNEHÅLL 

Kapitel 5-11 har p:::-esenterat en mod.ell (i tre olika varianter) över bud

getförloppet i kommunen. I ~pitel 12 och 15-30 kommer däre~ter flertalet 

av ~odellekvationerna sa~t de mål, son ansluter till modellen, att ställas 

mot verkligheten. Vid prövning av modellens hy~oteser är därvid olika me

toder tänkbara, vilket disk~teras i det följande. 

2. NÅGRA TÄNKBARA METOlER 

Enligt rr.od.ellen bedriver :<orr.!f,unen exempelvis en systematisk kassauppbycg

na.d och -neddra.;,""1ling. En d.el av en ölcn.ing av flödet av likvida medel av

sätts till ~assan medan en minskning av flödet i stället delvis kompen

seras av en kassaminsming. Er. prövning av denna hypotes kan omfatta 

något eller några av följande tre led: 

1. Undersökning av om konnunen målnedvetet bedrive!' e:'l systena:tisk kas

sauppbyggnad och -neddragning 

2. Undersökning av on den systenatiska kassauppbyggnad.en och -neddrag

ningen har till följd at~ kassaförändringen och förändringen av 

flödet av likvida medel samvarierar 

3. Undersökning av on kassaförändringen och förändringen av flödet av 

likvida medel samvarierar. 

2.1. Intervj~- eller enkätundersökning 

Genom en intervju- eller en enkät~.;ndersökning :can man st~dera, ifall kom

munen målmedvetet strävar efter att bygga upp och skära ned kassan. 

Även om undersökningen påvisar att så är fallet, behöver föränd.r·ingen 

av kassan och flödet därmed inte samvariera, vilket exempelvis kan bero 

:på: 

1. ~tt intervju- eller enkät~ndersäkningen har bristande reliabilitet 

eller validitet 
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2 . Att ko~~u~e~ visserlieen strävat efter att systematiskt oygga upp 

eller skära ned kassan ~en inte lyckats ~ed det i praktike~. 

2.2 . statistisk analys 

~ed hjälp av exer.1pelvis statistisk korrelatio:tsa~alys kan man testa ':.y

potesen, att förändringen av ka~san och av flöQet av likvida medel sa~

varierar. Vid signifikant korrelation talar t~tfallet moo nolJ.hy:;loteeen, 

att någo~ samvariat:on inte föreligger. Sa~variationen är då si star~ 

att den ri~L.ge:'l inte :<an bero på rent slUJnpmässica förhållanden. Ey:po

tesen o:r. sa:nvariation ~an ciär:r.ed tills:<rivas er. hög grad av sannolikhet. 

Den stat:stiska analysen kan således visa act vissa variaoler samvar:erar . 

Analysen ger Qäremot inte något besked om crsaken (t ex en systematisk 

~ssauppbyggnad och -nedUl'agning) till s~variatio~en. De statistiska 

sambanQen kan- i bästa fall (t ex vid olika tiisfölji mellan variable~

na)- mö~lige~ ~tyda orsaks~örhållanden.~) 

Om någon samvariation mellan förändringen av kassan oc~ flödet av likvi

da medel inte kor:statera.s vid den statistiska analysen talar utfallet 

i stället för noll-hypotesen. Ett dylikt underso:<ningsresul tat ute

sluter dock in-te att en systematisk kassauppby,g6Jlad och -netiä.rao-ning 

bedrivs i praktiken äve~ om det är :r.indre sannoli:<t. 
2

) 

2.3. Kombination av intervju-/enkätur:dersöknin& och statistisk analys 

Hypotespröv~ingen kön även baseras på en komoination av intervju-/enkät

undersökning och statistisk analys: 

1. Med hjälp av exe~pelvis en interv~uundersökning kan man först stude

ra, om kommunen striivar efter a-;;t syste:r.atiskt bygga upp ocl: skära 

ned ~assan. Påvisas en sidan strävan, kan man Qärefter undersöka, 

1) En samvariation rr.ellan variablerna a och l kan exe~pelvis bero på 
a, b eller en tred.j e ba~oml icgande v~riabel c. O:r. varia "bel!'\ a fö
recrår variabeln b i ti~en, kan detta i och för sig tyda :;lå att a är 
orsak till ~. Såsom nämnts på sid 177 kan orsa~en itland e~eller
tii skenbart ko~ma efter sin verkan i det statist~ska ~aterialet. 
Ett statistiskt sambanQ mellan variabler med olika t:dsföljd kan 
därmed inte - utan viQare - tolkas såsen ett orsa~ssa~band. 

2) Det systenetiska beteendet är kan~ke ej tillräckliGt uttala~ för 
(eller hir.dras på erund av störningar) att fra~trä.da i de~ statis
tiska materialet. 



204 

om förändringe n av kassa::1 och flöå.et av likvida meå.el samvarierar. 

~ärigenom kan man f! underlag för att bedöna om strävandena ifråga 

resulterat i en dylik ~amvariation 

2. Det är även möjligt att gå :r.otsatt väg. Först studeras s&~bandet 

mellan fcrändringe~ av kassan och flödet av likvida medel . Konsta-

1-eras f>J; s:ignifikant sa.nve.riation, kan man därefter geno:n exemJJel

vis intervjuer försöka skaffa sig en uppfattnlng om sa.•1wa:t·ia tionen 

varit ett resultat av en systenatisk kassauppbyggnad och - neddrag

ning. Nan kan därigenen försöka få en bilö. av orsaksförhålland.ena 

bakom samvariationen. 

3. VALD METOD 

Prövningen av hy?oteserna o~ nåera kommunala m&1 (kapitel 12) baseras pa 

en enkätv.nde!'sökning (metod 2. 1) . I vissa fall komme~· dock statistisk 

analys att användas såso:r. ko~plement (metod 2 . 3 1) . Modelltesten kommer 

däremot i hu~~dsak att grun~s på statistisk analys (metod 2 . 2) . Denna 

analys ko~ner även att kompletteras med telefonintervjuer (:r.etod 2.3 2), 

vilket med hänsyn till undersökningens or.tfattning dock endas t görs i ett 

par särskilda frågor. 

4. RESULrAT - TOLKlfllTG 

Vid presentationen av den empiriska undersöknineen kommer redovisningen 

av resultaten att vara skild från tolkningen av dessa. Liksom i ~apitel 

3 förekommer tolkningen genomcående under avsnittet "Kommentar". Därned 

markeras när förfa ttaren övergår från faktaredovisning till subjektiv 

tolkning av det tillgängliga m~teri~let. 

5. SAJI'JI'!ANFA'I"I'J.'[QIJ'G 

Jl!odellteste~ baseras i h:!v..tdsaic på. statistisk analys medan hypotespröv

nll~n av kommunala mål, som ansluter till modellen, sker med hjälp 

a.v en enlcätundersöknilliJ. I undantagsfa ll kommer hypotesprövningen (be

träffande såväl modellen som målen) dock att gr~ndas p~ en kombination 

av enlcät-/intervju·~nå.ersök'nine och statistisk analys . 
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KAPH'EL 12. EN ~JKÄ'I'UNDERSÖlOilliG O!vl 1'\ÅGRA KOr.fi.illNALA I>!ÅL 

1. DINEHÅLL 

I kapitel 4 redovisades nåGra hypoteser om kommunala mål med anknytning 

till r.Jodellen <.iver budGetförloppet i kor.vn~;.nen. Kap i te l 1 O presenterade 

dessutom vissa hypoteser on ~kil~aktiga Jlål mellan expanderande och till

bakagående kommuner. I det följancie prövas hypoteserna. ifråJ;a ned hjälp 

av en enkätundersökning i ett slumpmässigt urval av kommuner. I ett par 

fall kom~er Qessutoffi Qet mål so~ u~pges vid enkätundersökninge~, att 

jämföra~; meQ d.et futiska hanö.landet. 

2. UNJJERSÖKJ:m';GENS UFPLÄGG3IING 

2.1. Urval 

Enkä t·,;.ndersökni~en bygger på e-tt slumpmässigt urval av 125 :primärkom

mnner. Eftersom c:.tvecklingsgraden (den långsiktiga förändrin3'en av kom

m·.mens folla:!ängd) antas kunna förklara vissa skillnader mellan olika 

komn~ners ~ål, har urvalet stratifierats efter denna variaoel. Kommuner, 

vars folkmängd ökat snabbe-re än rikets (5 %) r:1ellan 1950 och 1960, har 

därvid betecknats såsom expandera~de medan övriga betraktats såsom till

bakagående. Enligt der.na defi~i tian var ca 1 /4 av primärkornnunerr..a ex

panderande den 31/12 1966 (tabell 24). 

Bland de expanderande har slumpmässigt 44 st kommuner (= 18 % av pop~la

tionen) och bland de tillbakagåenö.e 81 st kommuner (= 11 %av populatio

nen) uttagits. Urvalet är dä~med- relativt sett -större för de ex

panderande c~ de mer heterogena) än för ~e tillbakagående kommunerna 

(jämför diskussionen på sid 222). En sammanställning över de kommuner, 

sor.J incår i urvalet, finns i tabell 25. 1) 

1 ) Ekon stud I Eliasson undersökte på samr.-~a. urval orofattningen av 
kommunalt företagsstöd under perio~en 1964-1966. Enkäten omfattade 
nar~genom en separat del (nr II) ~eQ frågor ow. sådant stöd. En 
detaljerad re~ogörelse för denna undersökning finns i I Eliasson 
"Kommunernas stöd till företag 1964-1966", Stockholm 1968 (stencil 
EFI). Se även not till tabell 24. 
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2. 2. Enkätc:r. 

Er.kS.tur.dersöknirJGen gen01:1förde s t.:.nder jt.:.ni-septem·oer 1967. En-

käten il'i<lusive fcljeb::•ev utsändes i börjar.. av ~uni ~967 (bilaga 6A). 

Frågefor~ulärct riktade sig till dels ~o~~~ner-s ledande förtroendeMan 

(drätselkammarens respektive ko~munalnä~ndens o~dförande) såso~ repre

sentant fä:!' kor.u:t;;.nlednincen, dels dess chefstjänstemar. ( stacis:..:amrer, 

kor:'lr.lunalkanrer e d). För att öka tillfö:::>li tligheten ~ svare'1. - frä:r,st 

beträffande investeringarnas :'inansierine - tillfrågades således äve:r. 

chefstjär.stemar.ner.. Ef-':;erson målfråcrorna inte heller var av dire::Ct :po

litisk natur, valdes därvid e-tt Remensamt besvarande av fr2geforrr.uläret. 

2.3 . Signifikans~ivå 

H,ypcteserna kcr:'lr.ler att prövas på 5 %-nivan med hjäl:;> av chi-två-test 

(med värdena uttryckta såsOr.l procentandela!'). 
1

) S:.gnifikanse:Ls sty!'ica 

kor:'lr.ler därvid att graderas enligt följan~e: sianifikant (5 %-n:.vån), 

starkt signifikant (1 f~nivån) samt mycket sta::;>kt signifikant (0,5 o/oo-ni

vån), vi:.ket innebär ninst följande andelar ja-svar (respektive :'lej-

svar vid hypotes on att kommunen in-te har e-tt visst mål) krävs: 65 % 
(5 ~nivån), 68% (1 1-r..ivfu>_) och 71 % (C,5 o/oo-nivån). 

3. AVGRJGTSJ:>~DTGAR 

Uncie~scic1inge~ har fö:· ci.et första begränsats till ett :'åtal fraeor för 

att ej göra fr:igeformulä~et alltför tidskrävande att ifylla. Avsikten 

var dä::-med även a t t minska !'i sken för certfal l. 

Enkätundersökr.inge~ onfattar för de~ andra endast de borgerliga primär

ko=ner·na. La:r.dstingen ingår inte i denna :mdersök:Ling. 

~odell testen baseras i huvudsak på periode~ 1953-1965. Enkätundersök

nir.gen gäller fö!' det treC..je C.äremot er..dast r.1ål akt·.::ella r.1ot sl;;.tet av 

denna period.
2

) Er.käten omfattar så~edes inte frager om :örhållanden 

1) En beskrivning av c!:i-två-testet finns i bila(}"a 4. 

2) I frågeformulärs~ angavs att sva::!'en s~~lle hänföra siff till tre
årsperioden 1961-1966 (bil~ga 6A). Denn~ ~idsperiod var dock när
:r.ast motiverad av Eliassons ur.dersökning (s:;.kt.:ppgi::'terna cr.-1 koP.1-
:r.ur.al t företagsstöci) oc!:. inte av de allmänt s-tälld~ nålfrågorr..Cl., 
viL<a inte li:<CJ. lätt kan avc..ränsas till nagon bestämd oidsperiod. 
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längre tilloaka i t i den (t ex 1950-talet) , vilka måhända ej hell er var 

sä aktuella för de tillfrågade. 

Enkätundersökningen återger den lenande förtroendemannens och chefstjäns

temannens gemensamma uppfattning on konnunans mål . Eventuella skiljak

tigheter i deras uppfattning frangår därmed för det fjärde inte av en

kätundersökningen, 

4 . HYPOTESER 

4.1. Generella mål 

Enligt de r~poteser, som presenteredes i kapite l 4, har ko~mune~ följan

de mål: 

1. Att växa eller motverka tillbakagång (teorem nr 1) 

2. Att motverka arbetslöshet (teorem nr 2) 

3. Att få ett mer differentierat näringsl iv (teorem nr 4) 

4. Att ej ha högre u t debitering än grannkommunen {-erna) eller annan 

jämförelsekommun (teo~em nr 5) 

5. Att nå en jämn utvec~ling över tiden av eventuella utdebiterings

höjningar (varvid Qen egn~ - ej den totala - utdebiteringe~ avses) 

(teorem nr 7) 

6. A t t nå en jämn utveckling över tiden av investeringarna (teorem nr 9) . 

Enligt hypoteserna i kapitel 4 har ko~~unen däremot~ följande mål: 

1, Att motverka överfull eyeselsättning (teoren nr 3) 

2 . Att ej vara sämre än grarnL<ommunen (-erna) eller annan jämförelse

kommun beträffande s t andard o d (teoren nr 8) 

3. Att hålla en viss ~tdebiteringsnivå för en viss period framåt i tiden 

(uvs långtidsnål beträffande utdebite~inger.) (teorem nr 8). 

Enligt teorem nr 2 och 3 har komrw.me!'l. även !l'.ålet att nå full sysselsätt-
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ning inom kommunen, även on dess innebörd är ensidigt (dvs enbart ~at

verka. underefterfrågan - ej överefterfrågan - :pä arbetskraft). ~!ål

frågorna beträffande sysselsättni ngen i nleds därför i frågeformuläret med 

nr 10 ("upprätthålla full sysselsättning" , se bilega 6A) . 

4.2. Skiljaktiea mål ~ellan expanderande och t illbakagående kommuner 

I ka?itel 10 har följande hypoteser om skiljaktiga mål mellan ex:pande

~ande och tillbakagående kommuner presenterats : 

1 . De expande~ande kommunerna har i högre urad än de tillbakagående 

målet a t t växa (befolkningsmässigt) 

2 . De tillbakagående kommunerna har i högre grad än de expanderande 

målet att skattefinansiera investeringarna 

3. De tillbakagåenne ~om~nerne har i högre utstreckning en de ex

panderande målet att ej ha högre utdebitering än grannkommunen (-er

na) eller annan jämförelsekonnun 

4. Den andel av kommunerna, som inte har något långtidsmål beträffan

de utdebiteringen (dvs att hålla en viss utdebiteringsnivå för en 

viss :period framåt i tiden), är s törre hos de tillbakagående än 

hos de expanderande konmunerna. 

5. 1 . Resultat 

Efter :påminnelser svarade totalt 101 (80,9 %) av de 125 utvalda komrr.u

nerna. 1) Svarsprocenten var följaktligen förhållandevis hög. Vid ett 

bor tfall av denna storleksordning (dvs 19,1 %) kan det dock ifrågasät

tas, om bortfallet är slunpnässigt fördelat bland kommunerna. De kom

muner, som ej svarat, avviker dock inte beträffande exempelvis storlek 

och skattekraft från de som svarat. Svaraprocenten skiljer sig ej hel

ler nämnvärt mellan expanderande och tillbakagående komnuner (tabell 24) . 

1) En ingående redogörelse för detta finns i Eliasson, 1968, sid 10-12. 
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5 • .' . 2. Enkätsvar -----
EnkätunQersö~ingen stöQer flertalet av hypoteserna. I regel är Qet 

därvid fråga om :r.ycket star;.: signifikans, vilket fra,ngår av der! procer:

tuella svarsförå.elni:'!Gen :. tabell 26. En salllr.lanstä.llning över :Confi

densinter~all för anQelen ja-svar och samtlica svar fiims dessuto~ i 

tabell 27. 

Enligt enkäten har så gott som sall'.tliga av ö.e tillfreeade ko!T.:r.uner:'la 

mälet att växa eller motverka tillbakag~~. Tre fjärdeö.elar av kom

m·.merna har diirvid målet att väY.a. En sig-nifirl:ant större andel av de 

ex~anderande än de tillbakagå-ende korrrr:u!lerna har ö.etta mål (88 % rr.ot 

64 %) • Drygt 1/3 av de tillba.ka.gåenQe ko:nmunerna :~ar följaktligen 

inte något mål att vä~~tan de nöjer sic i stället w.ed att ll'.otverka 

ytterligare tillbakagång. 

Av de undersökta konn~ner!la eftersträvGr ~essutoll'. 95 % ett mer iifferen

tierat näringsliv i kor:1m.men. I de :mdersökta komrr.uner!la vill man ge

nongåer!de upprätthålla f·.lll sysselsä ttnine i noll'. komm:.men. :;)et samma 

gäller nåle-t att förebygga arbetslöshet inom kornrr.uner.. Enkäbndersök

ninger- stöder däreMot inte hypotesen, att kommunen inte har intresse 

av att motverka överfuE sysselsättning. Den andel (61 %) av kommuner

na, som inte har detta mål, är nämligen för liten för aöt vara statis

tiskt säkerställd. De kommuner, son strävar efter att notverka över

full syssels~ttninc, skil~er sig inte heller från övriga konn~ner vad 

folkmängden beträffar (tabell 28). 1) 

Så gott som alla kommuner si!.ger sig sträva efter en jär.m t.:. tveckling av 

investerinesverksamhete~ över ti~en. Detsanna gäller utveckli~~en av 

eve~ÖUella utdebiteringshö~ni~~ar. Nära 4/5 ev kor:1r:1u~ern~ ser därvid 

på den totale kommur.ala utdebiterir~en, dvs inkl~sive kyrka- och lands

tingsskatten. 

~~tundersökningen stöö.er ~ ~ypotesen, att kommunen inte ~ar !~~tids

mål beträffande u t de bi terine~m. Två tredjedelar av de undersökta kom-

1) Undersökningsresultaten utgör följaktlicren inte något stöd för upp
f~ttningen, att större, expanderande komm· .. mer - i no~sats till öv
riga konm~ner - har intresse av att motverka överfull sysselsätt
ning inon konmunen (se även not 1 på sid 91 ) • 
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r.r.mern2. försöker i s-tället hålla en viss ~ td.el:i teringsni vå för er. viss 

period :rar.lå"~ i tiden. För 2/3 äN de komm:t!l.er, som r.ar ett dylikt lå.ng

tidsmå:! beträffanci.e ~;_tdebi teringen, är denna period lika med den allmä!'l

r~ ~la~e~ingspe~ioci.en (i regel fem år). Av de konm:tner, som har ett så

öant :r.ål, har nära 3/4 en lb!ctidsplane"'ing, sor.t minst or.tfattar en tids

occ. kost~ds~)lan för investerLlgar. 

F.ypo~esen on a-;;~ långti:isr.tål förekommer l min:ire '..ltsträci<!li:'lg i:os till-

bakagående äJ--. hos expanderande kor.1r.1uner stöds inte heller av enkä.tun-
·' ... . 1) u.erso.:<r:lngcn. ~etsa~a cäller hypotesen, att komm~nen strävar efter 

att ej ha flög:-e uttiebitcring är.. grar.r>.kommunen (-erna) eller <i-nnan jäm

föi'else:-co:r.:r.un. Av d.e und.ersö~ta kommunerna är det näaligen endast 55 %, 
so:r. tar detta mll '( varviti j~fö:r:elsen i flertalet fall gäller grannkom

reunen/-er~). Någon signifika!'lt skillnad förelicger därvid inte heller 

mellan expanderande och tillb~.kacaende kommuner. 

Av de kor.u:m~er, som strävar efter at~ ej ha högre ·.1tdebi tering än grann

kmmr.unen ( -e~~~a) eller annan ~ä·~förelsekornr.nm, försöker 60 % samtidigt 

a t t ej :ha sä-u•e servicestancial·d än den (de) kommt;.n (-er) jänförelsen 

gäller. Flertalet (= ca 2/3) av tie unde~sökta ~ommunerna har dock ej 

det sist!lämnda nålet, vilket seledes utgör ett stöd för den u:pp~tällda 

hypotesen. 

Av ci.e un~e~sökta kommur.erna har slutligen 61 % nålet att skattefinansiera 

investe~i~~r!'la i så. stor utsträckninesom mö~ligt. 2 ) Flertalet har där

vid ä·.re~ ane;ivi t de~ skattefinansieri:'lgsgrad de strävar efter, vilken i 

intet fall ~ndersticrer 70 %. Enkätundersökni!'lgerl stöci.er doc~ inte hypo

tesen a. t t dc tillbaka.gående kor.~m·.mcrna i s tör"'e u t sträckning än cie ex

par!~erande strävar e:·ter a.tt sk<:?-ttefinansiera investeringa"'na· 

1) Ey:potesen ifråga utgick ifrån att långticis:planering var vanligare 
hos expandera.ncie g,n hos tillbai<:agåen::le i<o!r.:r.uner. Av Eliassons un
dersökninc :'ramgår a t t endast knappt hälfte!'l av l<.o:r.muner!'la har en 
lånetidsplanering av bade drift- och kapitalutgifter. En sådan 
lår~ti~s:pla~er~ng är vanligare blar:d de expanderande än bland de 
tillba~agåe!lde :kom:r.unerna ( 6) % mot 42 %) • skillnaden är signifi
kant ~· Eliasson, ~968, sid 1). Jndersö~inrrsresuloaten kan tyna 
på ett långtidsnål 01:1 :..:ode.oi teringen inte nödvändigtvis gå.r ha:'ld 
i ha~d meci en lår~ti~splanering av verksanheten. 

2) Vid de~~ fraga gjordes efter~ontroll av den önskade skattefinan
sieringsgraden. 



5. 2 . Kom:r.entar 

2 •• 
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Det tycks således i nte förel i gga någon systemat i sk tendens i äortfallet . 

Bortfallet eer oss därmed i nte P .. ågon anledning att i frågasätta ·.mdersök

ningens representativitet . 

Enkätundersökningen stöder följaktligen f lertalet av de ~?pställda hy~o

teserna. överraskande ä.r dock, att de · .. mdersökta kommune::-?:la efterstri:i:var 

en Jämn utvecklir.g av den totala - inte enba::-t de::1 egna - utdeoiteringen . 

Det överensstämmer inte heller med :örväntni~a::-!'la, att de komw.Qner, som 

jämför utdebiteringen , i flertale~ fall dessutom jämför se!'vicestanda~ 

å. en. 

Beträffande långtidsmål on u tdebiteringen går undersökningsresultate~ 

således i ~otsatt riktning som den u9pställda ÄYpoteaen. Vad cv::-iga, 

icke- verifierade ~rpoteser beträffar bar i stället ~neen elle::- en ot~ll

räckligt uttalad tendens förelegat . 

6 . ENKÄTUNDERSÖKN:nl'GENS TILLFÖRLITLIGHET 

6 .1. ~ 

För att s'tt<dera hur svaren på vissa av målfrågorr1e. över ensE>tämner sins

emellan innefattar f rågefor muläret även fråGorna nr 10, 11 och ~~ {se 

bilaga 6A) . Målen enligt dessa frågor ( "stimulera inflyttni:tJg, f::-ämja 

näringslive t i kommunen respektive främja expansion inom ~<om:nunen"), 

vilka kan förefalla triviala betraktade ~ för sig, :~n r.~li5~r- äver

ses sås om r.~edel för att U:;>pnå rr.å.le t enligt fråf;a 1 och 2 ("växa cJ.ie:r 

not verka tillbakagång" ) . En j ämförelse av svcren på frågo rna. ~, 2, 10, 

11 och 14 kan därmed bilda underla-c för att bedöma enkätu~dersökningens 

tillförlitlighet {reliabilitet). Detsamma gäller svare~ på frågorna nr 

3a och 4a, vilka rimligtvis bör gå i olika ri:.ctnine. Ett mål om jä:r.n 

utveckling av eventuella ~tdebiteringshöjningar förutsät ter ~~ligen 

emä, återkommande sådana. För ~tt hålla utdebite~~nge::1 oförändrad under 

en längre period - exempelvis fem år - kan det i stället vara nödv~~digt 

med stora ~tdebiteringshöJningar med f l e ra års mellanr~m . 

Den andel av de tillfrågade , som varken besvarat frågan meQ ja elle~ nej 

(dvs "Ej svar"), kan slutli0en även antyda dess reliab ilitet. 
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6 . 2 . Resulta t 

Sva::-en t å fr å(! o r na r .r 1 , 2, 1 O, 11 och 14 ( se b i laga 6A) gå::- genomgåenci.e 

i sa:nma ri~<tn:..:tlg (= j akar .. de). Kor.lm.mens s trävan att växa eller mot

verka tillbakagång notsva ras - enll .. gt enkätu:'ldersömir.een - sål edes sam

t idi{;'t ~:~.v en vil~a a.tt fräoja komrrr.mens expans:.on , blanC. annat genom 

a.t~ !!tiD•J.lera före t agsanhet och inflytbing till ;communen . 

svaren på :~rågarna nr 3a och 4a gar däremot i r egel ~ - så.sor.l avsett 

i olika rik~r-g . Så gott som alla unde~sökta ko~~ner har n~igen 

Då:!.et at~ nå en ~ämn ·..1. tveckling av eventuella 1.;.-;;dei:Ji ter ingshö jningar . 

Sar.t-:;idigt eftersträvar err.ellertiU. 2/3 av d91ll en oförändrad utdeciter:i.nc 

· .. mder en lä:1gre t iispcrioC. (i regel fer.t år ) . 

Den andel a v d.e tillfrågaC.e, som e;j besvarat frågor-M , är i regel för

hållandevis lite~. Det ä=- frär.ls t vid de f d.gor, som gäller jiimförelsen 

med an~a koocrr.u~er ( C.vs ~.r 5 och l} enliGt bilaga 6A), som ci.enna andel 

är anrnärlati:'lco-svär t a to r , särskil t för de expa.:'lde:'ar.å.e komnul!erna. 

6. 3.. Ko:r::r.cnta::-

Eftersom svaren ~e frågorna on ~tdebiteri:~ens förändring (nr }a och 4a) 

kan fcrefalla motsägande , kan det vara befoaat a~t ifrågasätta u:'ldersök

r:ingens tillf c:l'li tlighe-!o på dessa pua<ter . Frågor na ha!· mä.hända genom 

sin vaga formuler- ing lär.mat ·.1try:r.:r.e för· ~issförstånd och fe l tolkning-ar , 

variger..om stöC.et för hypotesen ( eller r_y:poteserr..a.) ifråga kan vara s :Cen

bart til:i. föl~ n av GL.>.r.tpmässiga fel (b~istande r e l ia'jilitet) i :r.ateria

l e t (Jfr Anderssor- m fl , ~961 , sid 233-235) . 1) Även om e~ lLknanC.e in

viind..n:.ng kan resas not de särskilda kontrollfrågorl" .. a (dvs nr l O, Il och 

14), kan den entydiga tendensen vid besva:::-andet dock tyda på att an:lxa 

fr~or (nämliger. nr ~ och 2 ) har ~ x·eliabili tet. Den genomGående l å€a. 

a.~delen ej-s~~=- kan mc~ligen även peka i en sådan riktnine.
2

) 

1) De~-ta u oryr.Jf:le ha de rr.åhä:'ld.a vari t mindre om frågorna i stället gäll t 
inställnir~en till s~a, å terkommande ~tdcbiterings~öjn~ngar jämfört 
ned 5'tora såda:!la :ned fle r a års nellanr·.1m. 

2 ) De::t reldivt höga ande len eJ- svz.r på f'rå{:orna nr 5 och 13 kan i 
stället - nen betöver inte - tyda på att de ha~ l åe rel iabi~itet , 
e:x:enpelvis på grund av att frågorna. ~p:l;)levts såsom svårföi·ståel ica 
e l ler in~e tillräc;cl~gt nära.liggande. 



7. ENKÄTmiDERSÖKr;;J!JGENS VALIDITEI' 

7.1. Inledning 

Resultatens :<Valitet beror inte enbart på undersökr-ir~ns re~resentati\~

tet och reliabilitet utar. ~ven på Qess \~liditet (Andersson n fl, 1965, 
sid 233-234) . Enkätundersökningen har defini tio!lsmässigt höG' valid i ";et 

om den återger vad den ii.r avsedd. att återge , nfunligen rnå1 (:ces:9ektive 

i vissa fall ej ~ål) med styrande effekt på kommu~ens beteer-~e. Kom

munens ~&l ~11 med andxa or~ vara lika ned de, som den ledande för

troendemar..nen och chefstjänstena.nnen gemensacr.t up_I;fattar vara kom•rr~!'l.ens . 

Det kan ifrågasättas om s! är fallet, av clan~ annat fcl~anQe skäl : 

Vilka svar man får ~å en fräga beror inte ninst på hur den ii.r formulerad. 

Detta gäller särskil t i denna. ,.;.ndersökning, :iä.:· f:cilgornas allmänna och 

vaga forJ:1Ulering kan ha lämnat ~trynar.e för olL'<a tolknin.:,-.a:-. Allt efter 

tu:c de tillfrågade hai· u~~levt frågorna ~n svare~ därmed tär~as spegla 

oli::<a för!.&.llanden. Svaret kan exer.1pelvis å ena sidan äteree e;;", fast

lagt r.~a:?. och å andra sidan endast representera en s?ontan inställning 

till en fråga, som den tillfr~ade kans~e o~ ti~igare st~llts infi:i~ -

För att fe ett unQerlag att bedöma enkätundersökningens validitet &örs 

i Qet följar-de en ~ämföre!se nellan det ~ppgivna målet och det :aktiska 

handlandet för några av enkä~ens frågo~.1 ) Eftersom enkätens frågor av

ser komm·.menr:; n:5.1 och inte det faktis~ !:Jand.lar.~et få= e:r.. Gårian jämfö::-el

se cetra~tae meu försi~tighet . Det kan nfu~licren vara svårt att dra 

någ~a entydiga slutsatser . Om å ena sidan handlandet i praktti{e~ av

\~er från det uyygivna !r.llet, behöver detta i och för sig inte innebära 

att målfrågan har låg vali~itet . ll.1rvikelsen kan i stället bero på a-t-t 

1) En al terna. ti v metod ha~e vari t c. t t med hjälp av intensiv· . .mdersi:ik
n~ne .. (t e: kombination. av :.nterv~uer och st:~cli~l7l a. v protokoll etc) 
forsokt fa er: up~faiitnuJg om vilka faktiska. mål, som ever.tuell t 
legat bakom kommu:2ens handlande . Dessa mål ~aå.e ~efter ku!.'J.Ilat 
jämföras med måle!l en:!igv enkätundersöio'Lingen. 
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:ko:n:r.u:'len i :praktiken i.:J.te lyckats nå m;Het ifrå,ga. 1) Är å andra siden 

l::etee~det :_ linje :r. ed det a~ i v-na :r. ål et, if-::· C..etta inte utan vidare ett 

belägg fe:· a-3t kom~.unc~ ha::- detta mål och even lyckats nå det. I ett 

sådant fall kan det exe~11el vis vara frestande för den tillfrågade a +.t 

pås~i~ att 1et faktiska förhillanQet (t ex lägre utdebitering än grann

:ko:r.:r.u:J.er~) va::-i-t ett resultat av en :r.eQveten str5.van. 
2

) 

7.2. Resultat 

De :.::ndersökta koru:rJ.!:'ler·nas strävan att främja s:.n expansion (l::lanC.. annat 

genor.t att stir.~ulera inflyttning och företagsa:r.t:et) :Co:r.:r.er ä.ven till ut

tryck i deras :~tiska beteende. Av Eliassons u~dersö~ina, vilken så

som n~mnts har b~sera-':;s pa sar.tma ~r-~1, framgår nä~ligen, att 77 %av 

komr.1• . .merna har lär.tnat stöd i någon form till företag (med or.inst fem an

ställda), son e;;ablera.t sig inom kommemen före 1964. För företag etable

rade ~nder åren 1964-1965 är motsvarande andel 83 %. Ingen signifikant 

skillnad förelicger därvid r.tellan ex?andera!'lde och tilll::akagående kom

r.t•;.ner ~- :i!:liasson, 1968, sid 1-2). 

För två av enk~tens övriga fråeor har det f~tiska handlandet i stället 

granska t s på basis av e<;t · slunpmiissigt ·J.rval av de undersö:Cta ~ommuner

na, De konm~ner, son försöker ha en läRre ~tdeoitering ä.n grannLommuner

na, har äver- det i nåGot större ~tsträckning än andra kommuner. Av de 

~ärra kommur-erna (8 st) har tre lägre utdebitering ä~ grannkom~unerna 

(= samtliGa avgräns;:u:de komr.tuner) not 2 för de senare (= 15 st kommuner). 

Skillnaden ~r e~ellertiQ - meC.. hänsyn till de få obser\~tionerna - för 

liten för att vara signifii<ant. Resultatet är likartat 01~ jär.tförelsen 

i stället görs med flertalet av graP~-~ommunerP~ (tabell 29). 

1) I e~te~ tar de t:.llfrågaC..e ställninc till en fräga i sänder ~rots 
att vissa av målen (främst betr&ffanQe investeringarnas och utdebi
teringarnas ~tveckling) ka~ vara oeroende av varandra. I realite
ten vägs kanske sådana mål mot varandra, varefter olika begräns
nincar (bi villkor) knyts till dem. Man ka~ i så fall inte heller 
vänta sic er_ .f'l~llständig överensstär:Jmelse mellan enkätundersök
ningens mål och det faktiska handlandet. 

2) K~ sa~fcrC.illandet avv~er från det ifrågas~tta nålet kan det i 
stidllet finnas en l::e?lä.gen..llet att besvara målfl·ågan nekande. Utfal
ler exempelvis jä~förelse~ reed gra~o~~unerna neeativt, bestrider 
nan kcnske att jämförelser görs. 
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Ca 2/3 av d.e undersökta kor.u:\l.;.nerna för söker hålla >.;. tdeb i teringen oför

ändrad under en viss period framåt i tiden c~ allmän:.et 5 år). 3ar ut

debiteringen i dessa kommu~er varit oföränäran ur.der en längre t~ispe

:::-iod &n i a!:ldra kommune:::-? För ett urval av kor.u:n;.nerna. är under perio

de!:l ~961 -1965.3ä fallet. Skillnaden (2,5 mot 1,9 år) ä:::- emellertid för 

l i ten för att vara. statistiskt säkerst&lld (t- test) . I~delas komr.r.mer

na. efte r de-:; antal år, som ·.:..tie o i te!'ingen vari t oför2.nd.raC.., fra:r. träd.er 

inte heller :nAgon sig-nifi~nt skillnaC.. Hos dessa konr.lt:.ner har ö.et 

fakt1ska ta.ndlannet åärmed ~ legat i linje med målet att nå en Jäcrn 

utveckli1~ av ;;.~debi-;;erincshöjninga:::-na i:ln med någo t långtid~;;rr.å1 om 

.... tdebiterincen. 

Resulta ten förändras inte r..ämr.vä.rt, on den totala konnt:.nala (dvs inklu

sive den kyrkliga konrnune:r.s och landstingsko!r.rr.unens) - inte cmcart den 

borgerliga prinärkomm~nens - utdebiteringen tas som utgångspup~t vin 

jär.lförelsen. 

7. 3- Kom.-nentar 

Det föregivna målet att frä:-r.ja :-co:r.mur..ens expansion tycks å ene;.. sid.a.n 

haft en styranC.e effekt på be-:;eenc.e-:; i de ;;_nderaökta kommu:te!'Ila. Va.d 

de två övriga u.ndersökta målen beträffar l:ar ö.e t å andra siå.a.n :'..nte fö

relegat någon signifikant skillnad i betee:r.de"3 r:1el::.an k or:1r.1;;.ner neC.. olika 

mål . Såsom uttryck fö!' komr.n.mens mål kan de båda e!Jkätf::-ä.!oi'!la (nr 4a, 

5, bilaga 6A) därmed f örefalla ha. lig validitet. Svaren på dessa frågor 

återger kanske önskemål sna!'are än mål (om oförär,drad utdebiterins lAnder 

en längre period respektive lägre utdebitering än gra~~om~nen/-e:::-~). 

Eftersom underaökningen on det faktiska hanö.landet enUast byeger på ett 

mycket becränsat urval av ~ommu.ne:::-, får en dylik tolkning e:r.ellertid 

betraktas med mycket stor förs iktighe t, vilke t även 9.:::- tillrådli~t av 

häns~n till den inledande disk~ssionen. Vaå ~ämförelse:r. av utdebite

r~n beträffar är det inte beller säkert att denna är rättvisande. 

Konnunans utdebitering har nänligen jämfört s med sarr.tli~a grannkommuner 

medan komm·~nen i själva verket kanske enba:-t ~ämför meci näGor: eller 

n~ra av grannkommunerna. 

Liksom vid reliabili t etatesten :pe:-<ar unå.ersökningsl'est;.l ta ten således å"~ 

olika håll . Det är därmed svårt att göre nagon sauunan:'attande oedöm-
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ning av enkätunQersökningens validitet. För att få ett bredare underla_g 

för en såQan bedömning ko~mer emellertid målen enligt enkätundersökning

en och faktiskt handla~de enligt den statistiska urvalsundersökningen 

att jämföras i följande avseenden (i kapitel 14): 

1. r~vesteringarnas utveckling över tiden 

2 . Utdeciteri~stöjningarnas utveckling över tiden 

3. Skillnad i skattefinansieringsgrad mellan expanderande och tillba

kagående komnuner. 

Impli:catior:erna av enkätunderoökningen får av den anleliningen även anstå 

tills dess denna jämförelse är ~tförd. 

8. SMill"lANFATTN"lliG 

Detta kapitel har testat några hypoteser om kommunala mal, son ansl·;.ter 

till nodellen ö-ver ·o·;.:lgetförlop?et. Hypoteserna har prövats på basis av 

etc sl;.;.r:1pnässigt urval av 125 st prirr.ärkommuner. Den leda.nde förtroen

demanner: (drätselkammarens respektive kommunalnämndens ordförande) och 

c:'lefstjänste:r.annen (staci.skamrer, korummalkamrer) har Uäl·vid gemensamt 

lesvarat e~ rad mälfrågor. 

Enkätundersökningen stöder - i regel mycket starkt - flertalet av de 

uppställda hypoteserna. De undersökta kommunerna har således genomgåen

de målet att växa eller motverka till"oakagång, vilket även kommer till 

uttryc~ i deras faktiska handlande. Enligt en separat undersökning (av 

~Eliasson) har näT.ligen huvuci.delen av dessa kommuner lämnat stöd i någon 

forn till nyetablerade företag under år·en 1964-1966. 

Vidare strävar ci.e u~dersökta komm~nerna nästan undantagslöst efter att 

nå full sysselsättning ir:om konnunen. Detta mål har emellertid för fler

talet av de undersökta kommunerna endast en side_. Man vill förebygga 

arbetslöshet ir.om konnunen. Drygt 60 % av ~ommunerna har däremot inte 

något mål att motverka överfull sysselsättning, vilket dock inte är 

tillräckligt för att den uppställda hypotesen skal~ 'nara statistiskt 

säkerställd. 
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De undersökta komrr.u!'ler!la eftersträvar dessutor:1 genomgående en jär.m ut

veckl ing av investeringsverksamheten över tiden. DetEJarruna gäller ut-veck

lingen av event1~ella utå.ebite rirJ€shöjni:ngar, varvid de fles ta ser på den 

totale, kommunala (dvs inklt:.sive den kyrkliga kommune:J.s ooh la:'ldstingets) 

- ooh inte (såsol':l förväntades ) enbart den egna - utdebiteringen. Sam

tidigt försöker flertalet av de undersökta komrnuner:oa - i motsats till 

den uppställda hypotesen- hålla u tdebiterineer. oföränå.raA under en läng

re per iod - i regel fem år, v~lket kan förefalla r:~otsägaLde . I pra.<tL~en 

tycks dessa kommuner emellertid ha förän~rat utdebiteringen lika ofta 

(i meå.eltal vartannat k-), som övriga komr.~uner . Sr.tå, återkommande ut

debi teringshö~r•ingar synes vari t Val".ligare än stora sådana med flera 

års mellanrur:~. Det kan därr.ted ifrågasättas om enkätundersökningen på 

denna punkt (dvs beträffande långtidsmål om utd.ebiteringen) <lter~;er vad. 

den är avsed:l att återcre, nämligen miU :r.ed styrande effekt pil. ko:r.:nu!lens 

beteende. 

Enligt enkätundersö!an.ngen är Ilet mindre vanli~t at~ kollli:I\Ulei'll3, jämför 

servicestanå.arden äc utdebiteringar. sinsemellan . UndersoKningen stöder 

därer.~ot inte hy}>Otesen, at~ kor:unu.nen strävar eftex· att ej ha högre utde

bitering än grannkor.tr.JUnen (-erna) eller annan jämförelsekommun. Det är 

dock tänkbart, att enkätsvaren även pa denna punkt Uerger något annat 

än det undersök_~ingen är intresserad av. De kommuner , som försöker hålla 

en lägre utdebitering än !Jl'an.."lkommuner:oa, tycks näml igen inte !la det i 

r.ågo~ signifikant större utsträckning än övrige kommu~er . 

De fyra hypoteserna om skil.:;ak1;iga r:~ål nellan expanderande och tillbaka

gående (befolkningsmässigt sett) konrnuner stöds - så när som på en - inte 

av e!lkätundersökningen. De tillbakagående ko~munerna strävar exempelvis 

inte efter att skattefinansie ra investeringarna i någon större utsträck

ning än de expanderande . 

Enkätundersöknineen kan ej betraktas isolerat från den övriga e~piriska 

undersökningen. I kapitel 14 koDner enkätundersökningens och den 

statistiska l~rvals·~ndersökningens resultat därmed att jämföres i vissa av

seenden. 
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KAFI'l'EL 13. URVAL OCH Jv!ZTOlli:R VI D 1\lODELLTESTET 

1 • IN.NEiiÅLL 

Inledningsvis redogörs för ~odelltestens omfattning och uppläggnine. 

Därefter presente ras det v.rval av komnr.mer , so!ll testet baseras på. En 

besk!'ivning av ::le testmeto:ier, so:r. använd.s v:..ci d.en statistis?;a undersök

ni ngen följer seda!l. F1·ågor, so:r. rör unC.erscla:ir-8ens ti:lförlitlighet 

oc~ giltighet be~and.las li~så. Några särskilda netodfrågor vii den 

statistiska undersökningen diskuteras därefter , Problem i sam~and med 

tolkningen av resultaten avhandlas också. Avslutni~;e,~s beskrivs hur 

::-esu.ltaten kommer att p::·esenteras . 

2 . !I!ODELLTESTE'l'S ONFA'rl'NDJG OCH UPPLÄGGNING 

2. 1. Några onformuleringer* (21 8) 

Oavset t om kommt:.nen är sparande- e ller l ånefinans ierancie fra:r.kommer så

\räl totals:parandeförä~dringen vid förerriend.e års utå.ebi tering, kapital

sparandeförändringen v2d. föreJåend.e års utd.ebiterir~ son der. autonoma 

akatteintäktsföränd.riP~en såsom en restpost .1) För att i ökad utsträck

ning göra nodallen tesöbar har bes~änningen av dessa förändringar - vid 

sidan av node ller- - (genon insä"tning av andra ekvationer) omformulerats 

till ~ttryck nö~l iga att skatta. Ekvationen för den beskattni:~sbara 

inkomsten år t-2 (zt_2 ) implicerar - såsom den är formulerad - att d.en 

beskattni:1gsåara inkomsten växer s na·obare än den taxerade. Med u tgångs

punkt från denna ekvation har även ett t es tbart uttryck formul e:::-a t s för 

denna hypotes. 

2 .2. Modelltestets omfattning* (21 8-219) 

l•iodellekvationerna (med undantag fö r den hypcte"tiska investeringsvolymen 

och oinimikassan) konDer ato konfronteras med det tillgängliga statistis

ka mate:-ialet . Beteenderelationerna {den a·.ltonoma nettokostna.dsföränd

ringen, ska.tteregleringsfor.der.s förändring , förändring a v avsät~ningar 

1) I ett särskilt oihang till Qel II , vilket finns att tLllgå hos för
fattaren, visas att d.eGsa orr.formuleringar utgör godtagbara appi·oxi
xationer f ör modellens best~ning i for~ av restposter . ~är visas 
även orr.formuleringen av e~vationen för den bes:<attningsbara inko~sten, 



219 

till eller ~ttag från kapitalfonderna, fö~ändring av långfristig upplå

ning, fö=ändring av kortfristig upplåning, förändring av investeringarna) 

sa:nt de omformuleraå.e u t trycken ska t tas därvid med hjälp av m;..! l tipel 

regressionsanalys. För att ä.enna s;cattninc skall vara möjlig r.1åste vär

dena på en rad finansiella variabler {t ex ~.pitalsparande vid föregåen

de års utdebitering, inbetalningsöver- eller underskott), som framko~mer 

såsoro restposter {finansiella likheter) i modellen, beräknas. Beteende

ekvationerna fö= utdebiteringens och affärsverks~risernas förändring 

prövas likaså statistis~t. För att so~dera om modellens res~riktioner 

vari t verkni:Jgsfulla {effektiva) komner även imresteringsminim;Jm sam-:; 

maximal~ uttag från skatteregler~ngsfon&en och r~axin~l kortfris~ig upp

låning enligt komm~nallagen (~ legala likheter) att uppskattas. Låne

r.laxi~m enligt r.10dellen (kreditmarknaä.srestri~tioro) stuä.eras ~äremot en

dast in~irekt på basis av en jämförelse mellan planeraå. oc~ fakt~sk upp

låning. 

Genomgående kom~1er definitionerna på de begrepp och variabler, som om

fattas av de~ empiriska undersökningen att vara lika med de, som angivits 

i modellen. 

I den fullständiga modellen är vissa restriktioner knutna till ekvationen 

för den a~.:.tonoma nettokostnadsför9;tl.dringen, skatte:r·egleringsfon:iens för

ändring och förändringen i avsättningar till eller ~ttag från kapitalfon

derna. Eftersom miniroikassan inte ~n isoleras i det statistiska nate

rialet, är dessa restriktioner inte mö~liga att kvantifiera. Vid skatt

ningen tas därmed inte någon hänsyn till restriktionerna ifråga. Förkla

ringsvariablerna. till de ekvationer som ska t tas är emellertid för~ t be

stämda {"laggade") eller bestämda av variabler, som ytterst är tidsför

skjutna. Att restriktionerna ifr.;ga inte har lcmnat kvantifieras, för

ändrar da inte de rekursiva egenskaperna hos dessa ekvationer. 

Den emFiriska undersöknincen omfattar inte frågor, som gäller gången el

ler ordni~1aföljden i budgetförlop~et. Det kommer därmed att vara fråGa 

om modelltest i begränsad bemärkelse. 
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2.3. Fast a priser 

Modellen är · .. tttryckt i lövande (= budgetårets) priser. Den årliga föränd

ringen av respek~ive modellstorhet (t ex investeringsmininun, den auto

matiska nettokostnadaförändringen) består därmed C\Y en volym- och en pris

del. Prisdelen är därvid lika med den del av den årliga förändringen, 

som beror på löpande pris- och lcr.eförändring. 

Divideras båda leden i respektive nodallekvation med e tt och samma pris

index, ellT.ineras prisdelen. ~odellen återger da endast den volymmässiooa 

u.tvecidingen , dvs förändr ingen i fasta :priser (se även sid 397-400 i del 

II). 

Vid en skattning i löpande priser väger observa:tio;'l.er::::ta - vid en fort

gåenQe pris- och lönastegring - under periodens förra ~el ~ än under 

dess senare del . Av blann annat detta skäl görs skattningen av modell

ekvationerna i fasta priser . En sådan skattning är även i linje med mo

dellens antagande, att kommunlednir~e~ är medveten om den löpanne pris

och lör.eförändringen. De prisindeces (beräknade för varje ~omcrun i ur

valet), som använts vid fastprisberäkningen, redovisas i bilaga 5. 

2 . 4 . Undersökningsperioden 

Vid givna legala och institutionella förhållanden ä~ de upps tällda hypo

tesernas giltighet i regel inte begränsad till någon speciell tidsperiod. 

En annan sak ä=, att Qe kommer att testas p~ perioden 1953-1965. I de få

tal fall, som tyyoteserna gäller speciellt för den studerade perioden, 

kommer detta att påpe~s. 

3. URVALET 

Enligt Qe uppställda hypoteserTIC~ föreligger det vissa l§ngsiktiga, per

manenta skillnader mellan expanderande och tillbakagående kommuner . Des

sa skillnader antas samtidigt f öra med sig olikheter i det kortsiktiga 

beteendet mellan dessa komn~ntyper. Modellen över budgetförloppet skiljer 

sig därmeQ mellan expanderande och tillbakagående konn~ner . En viss ek-
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vation eller en viss förklari:~svariabel återfinns för det förs ta en

dast hos den ena komm~ntypen. Konstanten eller (reaktions- ) ~oefficien

ten :frar.tför en viss förkla:::-ingsvariabel kan f ör å.et andra skilja. si(l' 

nellan de olika ko=ntyperna. Vid skiljaktiga förklaringsvaria-;Jler, 

kons t a nter eller koefficienter ~an exr~nderande och tillbakagåen~e kom

rr.unera beteende inte förklaras i en occ aarr.ma fuiL'<tion . Till följd av 

s~iana modell tekniska Gkillnaier f~r fu~~tionerna nä l stället skattas 

var· för s ig. Ur,ralet kommer dämed att st::!'atifieras efter utvecklings

graden ( .. folkmä!lgdena förändring meJ.lan å.r 1950 ·oct. 1960), dvs efter den 

variabel sor.t an"as orsaka clikheter i det kortsiktiga beteendet. 

Populatione~ 1~tgjordes av samtliga ~rimärkoT.muner utom Stock~olm, Göte

borg och Mah.ö (992 st) och lands-;;ing (25 s t ) som existera::l.e den 31 . 12 

1965. Med ~tgängs~nkt f:::-ån statistiska Centralbyråns indelning klassi

ficerades primärko~nerna efter utvecklingsgrad i fer.t delpopulationer 

(strata) : 

I starkt tillbakagående = mer än 5 % befokningsminskninG mellan år 

1950 och 1960 

II svagt tillbakagående = ± 5 % befolkningsförändring 

III svagt expanderande a 5-~4% befolkningsökning 

IV starkt expanderande = 15-24 %befolkningsökning 

V mycket s tarkt expenderande = ner än 25 % oefolkningsäkn1ng 

Komm~ner, vars folkr:lär.gd ökat sr.abbare ä.n x·iket s (5 %) nella;n å.r 1950 

och 1960, har således - liksom vid eli<ätundersöknir.gen - betecknats så

som expa,r,derande medan cvriga betraktats sås om tillbai<agående. Jvled d.en

na inde lning har 50% av ~~iT.ärkom~nerna va~it starkt tillba~agåend.e , 

25 % svagt t i llbakagående och 25 % expanderande ~nder ~erioden 1950- 1960 

(tabell 31) . Fo~~äncden i dessa komwxoer utgjorde samtidigt 25 %, 
20% respektive 55% ~v rikets (exklusive Stockholm, Göteborg och Malmö) . 

De tillb~agående primärkommunerna är f öljaktligen 1 regel små och de 

expanderande ~ vaö. fol:-onä:ngd.en beträffar. Av ko!llmunerna med mindre 
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än 5 000 ir.vår..are ( ~ 70 % av santliga prinärkomm· . .mer) var exempel vis en

dast 12 % expanderande not 89 %för konm.:nerna med ~er än 11 000 invåna

re ( = 11 % av samtliga. prinärkor:un;.:ner) . 

Den relativa spridningen kring medelvärdet fcr foLanängC.en och utvec::C

li~sgraden är större hos de ex?anderande än hos de t~llcakagaen~e ~o~

~unerna. Av detta förhållande att döma är Qe expanC.erande delpopula

tionerna mer heterogena oeträffande :iessa variaoler än C.e tillbakagåen

de kollllliUnerna. De rrwcket starkt expa.:'lderanå.e kom:mmerna syrtes d.ä.rv:!.d 

vara mest och de starkt tillbakagående minst teterogena vad fol:~ängå.en 

och utvecklingsgrade.!l beträffar. 

3.3 . Strä.tifiering 

Fråx: varje delpopulatior. (s'tratu~:~) har 25 prir:~ärkommuner ;.::tvalts skmp

mässigt. Urvalet är därmed relativt sett större hos de expanderande 

(dvs de ner heterogena) kommunerna än hos de tillbakagående, vilket mo

tiverats av en strävan att få likartad precision vid skattningen. Även 

andra skäl kan ar.föz·as för en högre ·..1rvalsfra.ktion för de e;;::pa:1derande 

än för de tillb~agående kor:un~nerna. säkerheten i skattnineen anses 

exempelvis mer vara oeroende på :iet antal objekt (n), som undersöks, än 

på storleken av den gr..1pp (N), var .l r urvalet d.rag~ ts. I en delpopula

tion med stort antal komm· . .a:ter kan därför ett relativt sett minå.:re urval 

(n/N) tas bin i en del:yop-.1lation med ett litet antal kommuner (vi.C~.Cochran, 

1953, sid 33 ff). De expanderande komm·.mernas ekonon:iska betyd.else är 

dessutom väsentligt större än vad e~bart antalet anty~er, vilket även 

kan ~otive~a en större urvalsfr~~t~on . 

Av landstingen har 17 st vari t tillba~gående och 8 st expanderanC.e un

der perioå.en 1950-1960 (tabell 35). De senare har samtidigt omfattat 

63 % av ri:<ets 'befo.l.sTJ::l'lg (exklusive Stoc:d:.ol:T., Göteborg och Mal:nö). 

Bland de t~llbakagående landatinee.!l ~ar 8 st och clanQ de cx~nd.erande 

4 st slun1p:täsa~gt utvalts . Unde::-sölmingen omfattar <iessutom de tre 

storstä-derna (Stockholm, Göteborg och i•ialnö). 1) 

1) undersökningen omfattar däremot inte de kor:tMut~la aktiebolacan och 
stiftelserne, vilka inte ingår i der. konnunala finansstatistiken. 
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En fö:::·teckning ave!' samtliga kommuner, son ingår i -.. mdersäkningen, finns 

i tabell 36. 

3.4. Utvecklingsgraden 

Urvalet har således g~orts ~tifrån en in~elni~ av kommunerna efter be

folimingsfärändring mella.r! år 1950 och 1960. Jndersäkni!lgen avser sedan 

perioden 1952-1962. Vi& korrela~ionsanalysen kommer utvecklingsgraden där

med att definieras såsom fol~~äng~e!ls förändring ~nder perioden 1/1 1952-
31/12 1965. Såsom framgår av tabell 32 har de~~~ förändrir~ varit -19 % 

hos de starkt tillbakagående, +3 %hos de svaGt tillba~gående, +19 % 
hos de svagt exJ~deran~e, +32 % hos de starkt ex~anderande samt +82 % 
tos de mycket starkt expar.dera.r!de komnunern~. 

3.5. Lägesstabilitet 

Befolkningsutvecklingen hos urv~let ~v kommuner har ~~~eteoknats av en 

tämligen stor l;ITesstabilitet. De kommuner, som gått tillbaka ~ellan 

1950 och 1960, har nämligen även gjort det under ?eriode!l 1961-1965. De 

kommuner, som va::!:' i t expanderar.de t~ncier den föt'ra, ha!' likaså fort sa t t 

a.tt växa ~nder den senare perioden. Såväl expansionen som tillbakagången 

har dock varit nägot snabca~e unde~ 60-talet. Eeiräff~de urvalet av 

primärkommuner har vissa förändringar QärmeQ inträffat nellan olika 

strata. I flertalet fall har det dock endast v~rit fråg~ 0r.1 snärre 

gränsövergångar till närmast höere eller läe-re stratum. Bortses från 

obetyQliga gränsövergår~ar är det andelen myc~et star~t expanderande kom

muner som tenderat öka något, vilket skett ~å bekost~~d av de svagt och 

starkt expanQerande kommunerna. 

Den förhållanQevis stora lä{;esstabiliteten illustreras även av der. mycket 

starka positiva korrelationen (0,75 för ?riffiä.rkommunerna, 0,83 för lands

tinge!1) mellan å ena si~an den relativa cefolkningsförändrir~en ur.der pe

rioden 1952-1965 och å andra sidan kvoten mellan ~en relativa befol~ings

förändrincren under per~oden 1959-1965 och ~erio~en 1952-1958 (tabell 40). 

Ju snabbare kommunen växt, desto större har i regel expansionen unQer 

åren 1959-1965 '~rit jämfört med åren 1952-1958. nos exempelvis de mycket 

starkt expanderande kommunerna ha:!:' befolkningsökni~en ~nder pe!'ioden 
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1959-1965 i nedel-tal var it 16 % stö::-::::-e än ur.der perioden 1952-1 958 . P.:os 

de s'ragt expanderande ko~Jr.unerna har denna skil::!.nad endast -vari 't 2 % (ta

bell 37). 

Stö::::-re C..elen a v den t.:.nder<Jökta pe:rio::len ( 1952-1965) infaller ur:.der perio

den 1950-1960 . Vi kom~er av ::len anledningen att bortse från att befolk

ningsutvecklingen under åre:'l 1961- 1965 i vissa fcll medfcrt förä.nc..ringar 

mellan olika strata. Jämförelser. mailan de olika strata kommer föl jakt

ligen att baseras på ci.en ursprungliga indelningen. 

4 . TESTNETODER 

t; . 1. H.yuoteser om lå.ra!!iktiga skillnader mellan exuanderande och t"' 11-

bakagående ko~xuner 

Eypoteserna om v~ssa lår~aiktiga (t ex oeteendemässiga) skillnader nellan 

expanderanci.e och tillbakagående kommuner kommer att prövas på basis av 

ett tvärsr-itt av observationer fr~~ ~e undersökta kommunerna. Observa

tio~erna ka~ därvid avse fö::::'hållanden viC.. en viss tidpunkt eller under 

en viss långsiktsperiod . Hypoteserna prövas med hjälp av korrel a tions

enelys _o:i 5% risk- t signif:Llca.ns- ) nivå. Är sambandet si&Jlifi:<ant på 

:ienna nivå, a:u;es ma te:::-ialet stöda hypotesen if::-åga, Det är då fråga 

ox e~ statistis~t säkerställd skillnad mellan expander~de och tillbaka

eåe:'l~e ~ommune~ . Signifikansens styrka kO~ffier dess~ton att graderas en

ligt föl~ande : signifikant (5 %) , starkt signifikant (1 %) och mycket 

starkt signifikant (0, 5 o/oo) - jfr tabell 42 . 

4 . 2 . Hypoteser om ~tgifts- och inkomstförändringar pä kor t sikt 

l de fall , nom tekniska sicillnade:c· enligt modellen föreligger mellan ex

panderande och tilloa~agående ko~ner, är hy~otesprövningen avsedd att 

bilda '-1nde~·lacr för generaliserir.r, on olika typko:nmuners beteer..de . Hypo

tespröy~ngen kornmer därmad att ske i två steg. 

För det första eenomförs en s k individuell s ignifikans test. För varje 

kommun skattas ~ed hjälp av multipel recressionsanalys en funktion på 



225 

basis av i regel ~ 3 observationer (över exerr.pel vis l:eteenC.eförän:iringar 

u.nder perioden 1953-6)). 1
) Vid denna kol!lmuntest an~es materialet atöda. 

den uppställd~ hypotesen om: 

1. Den ~eräk~de reeressionskoefficienten har förvä~tat tecken 

2. Begressionskoefficien-ten ä..r signifikant (skild från noll) på 1C %
nivån (enkelsidig t-test), varvid signifikansens s~y.rk~ e,Taå.eras 

enligt följanå.e: 10 %, 5%, 1 %, 0,1 %. Nollhypotesen att något 

samband inte föreliGger (å.vs att regressionskoefficienten är noll)~ 

förkastas då 

3. Konstanten har förväntat tec~en (endast i de f~ll som hypotesen 

även omfattar konstanten). 

Eftersom syftet är att generalisera om en grupp av konm~ne~ kompletteras 

den individuella signifik~stesten med e~ s k ma.ssignifik~stest. I ett 

stratum på 25 kommuner k9-n å.et slu:npmässigt tä.n.<a.s 1:1:.. utslag i 2-3 kom

muner. Genom en massignifikanstest gardera~ man sig för risken för en 

å.ylik falsk signifikans. Vid detta test krävs ~tslag i ett visst mi~i

miantal komnuner för att ~.;.tslagen inte skall anses vara slumpmä.ssigt be

tingade. Minimiantalet kommuner bestäros av den inciiviå.uella signifika~s

nivån, urvalets storlek sa:nt massiG'nifikansnivån. Vi:i ~:assignifikans

testet har följande minimiantal koP.Jm·.mer valts: 4 av 12 landstir.g, 6 av 

25 primärkommuner sa.P.lt 20 av 125 prinärkor.u!l~ner. Förutsatt att det ej 

föreligger beroendeförhållanden mellan slumptermerr.a i de olika kommun

ekvationerr.a motsvarar detta en ~assiGUifikans på 3 %-nivån. 2) Vid så-

1) Vid de multipla regressionsberäkningarna har följande standardprogram 
använts: :ID1DO 2 R step·.:ise regression - version of June 2, 1964, 
Health sciences computing facility. UCLA. Detta program inkluderar 
automatiskt "förklaringsvsriablerr.a" efter storleken på deras bidrag 
till "förklaringen" av värdet på den beroende variabeln. 

2) För a.tt få överensstämmelse med den övriga bypotesprcvningen valdes 
en mas signifikans ni v å på. 5 %. A'TL"..tnliningen uppå t till 6 kor.u:runer 
sänker nivån till 3 %. 
!Mas signifikans  1\lir.imiantal kommuner 
nivå 14) primär- 25 primär-

kommuner kommuner 

3 % 
1 % 
o,; % 

20 6 
21 7 
22 8 

av 
12 lands 
ting 

4 
5 
6 
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cl..a.ru:i. ber oendefcr hålland.en l:..g·ger sigr-ifik.a.ns:r:ivå.n i stället r.~ella.n 3 

och 10 %. 

Vid massignifikanstes t br·..tkar en lägre signifikans::J.iva än el jest väljas 

vid den :..ndividuella testen. Det är bland a~~t d.etta för~ållande, som 

r.totivera t vårt val av 10 ~sig.ttifi~sniv~ vi<i d.et enskilda kommuntestet. 

3ar utslag vid ~et individuell~ ko~n~estet registre~ats för minimian

talet komrn·.mer , .förkasta s noL:.hypo"tesen e. tt sambandet i fråga inte gäl

ler i någon av kommune~"na. I•iateri~let anaes d.ä.r:r.ed stöda mothypotesen 

( = noll-~~otese~s logiska :r.otsats), att ~egressionskoefficienter. er 

skild från r.oll i å~nins-:;or.e en av de un~ersök:ta komnrJ.nerna. En sanno

likt icke helt slumpmässigt b:;ingad sanrvariation har då konstaterats . 1) 

Ju fle:::- u tslag som regis tr€ras i dc ol ika :<ommuner:r..a, desto troligare 

är det ~tt det r ör sig om ett systematis~t sambar.d. Det f inns därvid 

inte n:lgon möjlighet a"!;t r.1äts h·.lr mycket starkare det systematiska in

flyta!:l.ciet ·olir ef-;;erhan::l. som antalet ·.1tslag ökar. 

Fur-~t:..o :r:ens xrog!:l.osväråe ö~r dessutom med antalet utslag . För att sam

bandet skall ku:r.na t:.tr.:ytt~as i procnossyfte , dvs vara generalisarbart 

till flertalet ko~~ner, räcker det nänligen inte med att hypotesen 

stöds i ~ra enstaka kommuner. 

I vissa fall föreligger enligt mo~ellen inte några tekniske skillnader 

me lla~ ex~a~Qerande act t:..ll~akagående kommuner . Undersökni ngen ka n då 

även bilda UnQerlag f ör generalisering O~ samtliga pri~ärkommuner , Skatt
:ttingen kommer därr.led även att ske på basis av blar-dade tvärsniots- och 

tidsse~iedata från de olika s~rata (5 x 25 x 13 = 1625 respektive 

13 x 12 = 156 observationer) . För att öka järr.förbarheten me llan ol ika 

ko~:r:er har dessa data d~v~d nividerats med folkmängdena s torlek, dvs 

;_;_t tryckts per i:r:våne.re. 

1) Noll - hypotesen hävdar at~ endast s l umpfakt orer är verksamma i en 
given situation. Registreras utslag för minimiantalet kommuner är 
de signiiikanta sambanden inte helt slumpmässigt betingade . Av mi
nimi antale t utslag kan dock vissa vara slumpmässiga och andra i cke
slumpmässiga. Det är då f rAga. om både falsk och äkta s ignifikans . 
I en sådan situati on är det dock inte möjligt att isolera i vilka 
fal: det är fråga om fal s k respektive äkta signi fikans . 



22[ 

Modelltestet komr.1er i vissa fall även att l::aseras på chi2-oest, meC.e::!.tals

eller proportionstest, varvid ~~~otescrna prövas på 5 fo-nivån. En mer 

incående beskriv-ning av de stat~st~ska metoder, sor.1 används vid r.lcde:!.l

testet, finns i bilaga 4. 

). TILLFÖRLITLIGHET 

Der.. statistiska analysen baseras i huvurisak på der. kommur.ala fir..ar..ssta"Gis"!;i

ken. UpPGifterna i denna statistik tycka kunna tillskrivas en f5rbål::!.an

devis hög tillförlitlicrhet, var~genom eventuel::!.a nät:el i re0e: ir.öe före

faller att r..ämnvärt ha påverkat de utförda skaötningarr..a. Kon~rcller av 

primärmaterialet har nämligen visat en mycke-t låg felfrekvens (C,05 o/co) 

i sifferuppgifterna. 1) UnC.ersökninger.. baseras i vissa fall äv~n på s~~ 
tistisk.a data från statliga rnynci.igheter och kor:mr..:nförbund. Sisönär:mda da

ta (= från Svenska Stadsfcrbundet) om basinvesteringar "'.;ycks därvid ha en 

~ tillförlitlighet än u~~gifterna i fir..ansstatistiken. 

Skattningen av samband mellan vissa variaoler ~ar ~ vissa fall ko~?lice

rats av att variabelvärdena inte finns tillgängliea i officiell statistik 

eller i undersökningens basmaterial. Variabelvärdena ifråea ~ar ci.i fått 

appskattas separat. I några fall (statligt ~idsbestär.lda inves~eringar, 

investeringsminimu~, ci.en automatiska nettokostnadsförändringen) bygger 

up:psi<attningarna ä:.ärvid enbart på uppgifter f::-in ett :'atal "handplockade" 

(= osyste~atiskt utvalda) konn~ner eller fr~n experter ?P- statliet och 

kommunal t håll. Det är då i bästa fall e:1.dast f::-åga om myc~<.et ungefär

liga uppskattningar av variabelvärdena utifrår.. uppgifter, vars kvalitet 

dess~tom kan ifrågasättas. Undersö~~ingeP-s tillför~itlirrhet tycks där

med i denna del vara väsentligt lägre än eljest. 

1) Kontroller i form av: avstämninc av balansräkning, summering av oli
ka delposter till en totalpost, ko~t:-oll av att förär_ciring av netto
upplåning under året är lika med förändringen av stooken av långfris
tiga lån eto. Även vid beräknineen av exemyelvis totalsparandet, 
ka.pitalsparandet, överföringsposten har tillförli"'.;licrheten i upp
gifterna kunnat kontrolleras. 
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6 • VALIDITET 

Hu>~dsyf~et ~ed den empiriske undersökningen är att visa , o~ den obser

verade utveckli~ger. (t ex beteer.det) ~nder perioder. 1953-1965 kan f~r

klaras av der. teoretiska ~odell, som ställts upp. Avsikten är således 

frär.tst at~ te:5·~=- r.Jodellena valid.i tet. Det gi:i.ller :r.ed andro;. ord d t få. 

en .lpp:fa-ttning on i \'i:lken erad :r.od.elle~ :r.otsvara.r den verklighet; sor.1 

den skall å~erge . 

Vii den empiriska ·.:~dersöknineen stuC.eras vissa rest;.l"ts."~; av komr.l:.:nens be

ah:.t . BcsLl-ten som säcla.~ elle:· beslutst'ö::-loppet unders;Jks däremot inte. 

Det empiriska ma~eria.let ~o~~er Qärmed endast at~ tillåta sl~ösatser av 

bea::-änsaj omfattni?g vad eälle~ modellens validitet . Den empiriska un

ier~ökni:'lge:'l ge:r nä:r.l::.gen enl::art besked oro vissa r.JOdellekvationers (ej 

budgetförlo:ppets) valiå..itet . 

ModeJ.lekvationer:tas valiå.itet mäts genon att jämföra ~ellan beräknade 

"värden" e!lligt modellen och faktiskt observerade värden. 1 ) Ju större 

överensstä:r.melse dä:::-e:r.ellan, des-!;o högre kan validiteten anses vara. 

Validi tetstestet. antyå.er å.ii.ri.genor~ sar.Jtidigt ekvationernas proon-osvärde. 

Validitete~ hos moiellekvationern~ bestäms bland annat av om de variab

ler , so:r. a:'lvänds vid. akattninger., näter vad de är avseö.å.a. att mäta. Så.

d.ana valiC.i tetsprol:lem, vilka. endast tycks va:::-a aktuella. i undantagsfall, 

!<o:r.rr.cr att diskuteras i samband r.~cd res:.:l tatreio\risningen i ~pi tel 15--30 . 

En saT.rr.anfattanö.e l::eaörrminc av undersöknincsres~lta.tens relevans för mo

dellens vdliö.itct kommer att ~öras i kapitel 14 . 

7. l'TÅGRA SÄRSKILDA NE'.rODFRÅGOR* (225-232) 

1. 1. F.lnk~ionsforr.t 

Vid deL m~ltipla regressio~analy~en använ~s genomgiende den linjära 

i'u.nktionsfomen. Utifrån mojeliens antagander: har det inte vari t moti

verat ~t-:; arbeta ned andra ~.lnktionsformer . Den linjära funktio~sformen 

är även erJcel att ho;.n~era och lätt att tolka. 

1) Ked hänsyn till å.et u:p:pst~llö.a syftet är t.:ndersökningen därvid inte 
ir.tresserad a.v enstaka ski llnaö.er mellar. frar.u·äknat och faktiskt 
förlopp, vil~<a exer.1pelvis kan bero på exogena störninear. 
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7.2. Ide ntifikationsprooleT. 

De t klassis~ identifikati or.sproblemet gäller h~r och i vilker. ri~tnir~ 

sam"banC..en inom en och sar.una period går. I nodallen över bt;.dgetförloppet 

i kor:u:n:men ingår den beroende varic;,beln i fle rtalet fall såso1~ förkl~ 

ringsvariabel i en eller flera efterfölj<mde ekvation {-er), vilket i ooh 

för sig kan akt·..1alisera identifi.kationsprol::le;r, på. olika punkter (jfr 
c.E.V. Leser, 1969, sid 3?) . De modellekvationer, so~ skall skattas , är 

emellertid - såsom de ä:- fol'lmllerade i modellen - enty<iigt reill.:-siva. 1) 

Även om ömsesidiga beroendeförhållar.den kar. tänkas p! olike JUnkter i 

modellen, tycks sir.n.Ll te.ni te t mellan ·variabler med~ tidsdaterir.g inte 

kunna föreligga beträffande dessa ekv~~ioner. Några identifikatior.s

problem är di inte heller aktuella för ekvat ionerna ifråea. 

1) De ekvationer, so~ skall sk~ttas, förekonner i modeller. i följanQe 
or~: den autoTatiska r.ettokostnadsförändringeP-, den autono;r4 
nettokos~nadsförän~ringen, to~lspare.n~cförändrir~n vid föregeenue 
års utdebitering, skattercgleringsfonde~s förändrine , kapitalsparar-
dats förändrine vid föregående års ·.ltde!>i tcring, ::'ör ändringen i a.v
sättninear till eller ~ttae frå~ kapitalfonder~ , förändring ~v lång
fristig u~~låning, förändr ing av kortfrist~g upplåninrr, förändr ing 
i ·..ttd.ebi tering och affärsver~s:prieer sa:r.t föränci.Ti~en i investe
ringarna. Säsom modellen ä~ specificeran kan Qessa fö~ändringar i 
regel inte förekorerea i någon annan ordningsfö1~Q. De förändri~ar 
i ordnir.esföljden, SOT.1 kan täl-L<as, förändra.:r i vc;,r~ e fall. inte ö.e 
oliXa ekv~tionerr~s bes~~ir~. Förklarinesvariablerna ti~:i. de ek
vationer, som skall skattas, är nämlige~ i regel förut"bestämda ("lag
gade") eller bestämda av varia-::ller, so:n ytte~st ä:- tiiisförskj·..lt~ . 
Vi ssa av förendri~arna i Qe beroende variablerna är viGare o?åverk
bara - automatis:<a - från kom.T.Unle<inir.ger:s syr.JUIL'<t . Även o:r. exe~
pelvis der: autonoma r:ettokostnadsförännringen skulle bestäwnas före 
den auton~tiska, påverkas den senare förändringen inte ~v de~ta . ]e
stäns skatteregleringsfondens förändring före totalsparandets, på
verkar detta förhållande inte totelsparandeför~ndri~ens storlek. 
Ifall kapitalfondernas förän::lri~ vidare l::estä:r.s före ka:pi talsparan
dats, fö:::-ändras d.ärmed inte heller ka2li tale~ara:ndets "bestämning. 
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7.3. l!Ji:'lsta kvad..!·atmetoden 

RegressionsberäkJ:ingarna sker enligt den s k minsta kvadratmetoden, vilken 

ger förvänt~ingsrik~iga skattningar vid en rekursiv modell. 
1

) 

7.4. Multikollinearitet 

Föreligger s k m~l tikollineari tet ·olir de skattade regressionskoeffioien

ter~ mer eller r:~indre obestämda. De skattade bidragen till "förkla..

ringen" av den beroende variabeln ·olir därmed godtyci<J.igt fördelacie mel

lan de korrelerade förklarinssvariablerna. En förklaringsvariabel kan 

:lär vid även vara korrelerad ned en variabel, som i~te med taei t s eller 

för vilken något utslag inte registrerats vid den multi~la ~egressions

analysen. Förklaringsvariabeln ifrå{;a fångar då även u::p:>J det bidrag 

till förklaringen, som hä.:c·rör från den icke nedtagna eller uteslutna v"'a

ris.beln. 

Av de ekvat~oner, som skattas, innefattar följanQe två eller flera för

kla~ingsvaria.bler: den a.~tonona ~ettokostnadsföräncirineen, skatteregle

ri~sfondens föränd~ing, förändringen i avsättningar till eller uttag 

från kap i talfonderna samt investeringsförändringen. För de skattade f-.:mk

tionerna är i dessa fall sar.~banden r.~ellan de olika förklar·ingsvariabler

na. i regel förhållandevis sva,sa. Vi kan dänned i allnånhet bortse från 

problemet rr.ed :r.ul ti::<;ollineari te t, Föreligger unciantagsvis detta problem 

ko~T.er detta att anges. Beroendeförh&llanciena mellan förklaringsvariab

lerna a:'lses därvid va~a annärkningsvärda, fö:·st när korrelatione!l. mellan 

dem överstiger o,6c.2 ) 

1) Äve~ om modelleicvationerna är rekursiva på. kort sikt, k~ sim:.lta
niie-t mellcm variabler meci ol:'..::<;a tidsd.ate~·ing (dvs inte~depender:.s) 
:r.ellan olika beslut över e~ långsikti:iperiod) tänkas föreligga. I 
händ.else av en sidan sin1l tani te t kan användnin,Jen av minsta kvad
ratmetoden ändå anses försvat·lig. Är ekvationerna ifråga en del 
av ett större simultant ekva'tiar:ssystem, måste enligt der. statis
tisi<a teorin visserligen nte~ kom::plicerade skattningsföl·farancl.en 

2) 

än minsta kvadratneioden tillgripas. Att döma av de erfarenr.eter, 
son redovisas i der. ekonometriska litteraturen, har minsta kvadrat
metoden emelle~tid v~sat sig ce relativt syftningsriktiga skatt
ningar även vici simultana mocieller. 

Detta. är liktydigt med att toleransnivån 
nationskoefficienten) uncl.erstiger 0,64. 
tyckligt, har a~setts vara ri~lig. 

(= 1-R
2

, där R
2 = determi

Denna nivå, son valts god-
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7,5. Autokorrelatio~ 

För att minsta kvadratmetoden vid tidsserieanalys skall res~ltera i 

skattningar med högsta möjliga precision (tillförlitlighet) får fei 

(slump-) termen ir.te vara autokorrelerad. Vid s k a·J.tokorrelation kan 

slumptermen vara korrelerad ned någon av förklari!'lgsvariaole:!'tla. En så

dan autokorrelation medför ninskad precision vid ska-:;tningen men u""!igör 

i rec-el inte något allvarligt, systenatiskt fel. A-..ttokorrelationer. kan 

dock i kombination med andra fel leda till systematiska fel vid skatt

ningen. 

Även om skattningen av modellekvationerna baseras på årliga förändringar 

{tillskott) av de olika variablerna, oartfaller därmed i~te ~isken för 

autokorrelation. En viss förändring under budeståret kan exem?elvis 

vara. beroende av förändringen ·..tnder det föregS.ende året. 

För· att undersöka om autokorrelation föreligger i ciet statistiska mate

rialet används det s k Durbin-·,·/atson-testet. Genomgå-ende har värdena 

enligt detta -:;est visat sia vara acceptabla. 

7.6. Konstant varians 

För högsta nöjliga precision vid skattningarr~ krävs vid minsta kvadrat

metoden dessutom, att slumpterJOen har konstant varians. Varianse~s stor

lek får inte vara en positiv funktion av den beroende variabeln, Vid 

icke-konstant varians kan :precisionen minska vid ske;ttningen. De skatta

de funktio!:lerna är i regel signifikanta på 5 ~nivån eller högre. Detta 

förhällande utgör samtidigt en indikation på att risken för· icke-konstant 

varians är förhållandevis liten. 1) 

7.7. Tillskott visavi trendavvikelser 

skattningen kommer att baseras yå årliga förändrinoa~ (tillskott) av de 

olika variablerna. Av främst två skäl har tillskott föredragits framför 

alternativet med trendavvikelser. I verklighete!:l ställs för det första 

kommunledningen vid den årliga budgetbestämningen inför årliga förändring

ar (tillskott) - inte trendavvikelser, I den arliga förändringen kan vi-

1) Det fi!:llls även separata test för att undersöka variansens storle~. 
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dare ingå en trend..<o:q::onent, vilken kan ha likartat inflytande som den 

kortsii<tiga förii.!l.dringe!'l.. Används tillskott kanuner för det =dra en dy

lik trendkomponent att ingå såsa~ bestämningsfaktor till det kortsiktiga 

~eteendet. Vid trendavvikelser är däremot en eventuell tren~<omponent 

eliminerad. 

8. TOLialiNGIDJ AV REsULTATEN 

8.1. Tolkningsmöjligheterna 

Möjligheterr.a att tolka in kausalsamband bakoro de statistiska samcanden 

är - som tidigare nännts - begränsane. Efterson stuiien avser ens~ilda 

kommuners betee~de (dvs är på m~o- och inte på en aggregerad nivå) i 

form av årsvisa förändringar, där förklaring~variablerna i regel är tids

förskjutna (lacgade), kan iessa möjligheter dock anses vara något större 

än eljest. 

skattningsresultaten få= ändå tolkas ned stor försiktighet, särskilt be

träffa~de ~egressionskoefficienternas numeriska värden. Sättet att spe

cificera modellen sa~t valet av fur~<tionsforn kan för det första ifråga

sättas. I vissa fall ka!l. för det andra mätningarnas tillförlitliehet 

eller validitet sättas ifråga. 

8.2. Alternativa tolkningar 

I den omfattande e~piriska undersökningen komner en mängd sambann att 

stt;.deras. Vid en signifikant samvariation är andra förklaringar - än 

modellens - till detta förhållanie tänkbara. För att inte onödigtvis 

tynga framställningen ko1~ner vi i:'lte att :;>å var~e punkt disku~era ~

nativa tol~nings~ö~ligheter. Läsaren skall dock genomgåenne vara med

veten om, att modellens fö~klaring endast är en av ~ tärL~bara. 

8. 3. Icke-förväntade testres·.-11 ta t 

För det fall testresultaten avviker från de, som förväntats, konmer or

sakerna till detta inte att närmare diskutera,s. Med hänsyn till att un

dersökni~en är omfattande och avser en tämligen komplicerad verklighet, 

anser vi det inte heller pä detta stadium vara särskilt meningsfullt att 
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i sådana fall på va.rje pv.nkt föra in al ternativa hypoteser i samband med 

den löpande resultatredovisningen. En int:ooå.uktion av sådana hypoteser, 

vilka traditionellt brukar initieras av en a k residua.lanalys, s~lle 

vara ägnad att ytterligare komplicera bilden. I kapitel 34 :Corr.mer docic 

i vissa fall nya hypo teser att diskuteras i stället för icke-verifierade 

sådana . 

9. PRESENTATION 

Presentationen av undersökningsresul t aten för de olika modellekvationer

na kommer i stort sett att följa modellförloppet (= för den låne- och 

sparandefinansierande- blannade- kommuntypen) . Resultaten redovisas 

stegvis i kapitlen 15 till 30. För att göra frams tällningen någorlunda 

överskådlig redovisas endast sammanfattanå.e resul tat i dessa kapitel, 

medan övriga resultat återfinna i den särskilda tabelldelen . Viå. resul

tatredovisningen betecknar - såvida inte annat sägs - medeltal eller 

genomsni tt medianvärden. 

Läsare, som enå.ast är i~treeserade av en kortfattad redogörelse för un

dersökningens resultat , kan hoppa över den standardiserade genomgången 

i kapitlen 15-3C. För sådana läsare är det tillräckligt att ta del av 

den sar.manfattande r esul tatredovisningen i kapitel 14. 

1 O. SAMI'WWATTNnTG 

Huvudsyftet med den empiri~\a undersökning, som beskrives i kapitel 

14-30, är att visa om den observerade utvecklingen under perioden 1953-

1965 hos ett slumpmässigt urval av kommuner (125 primärko~uner, 12 

l andstin,:; samt Stockholm, Göteborg och l•lalnö) kan "förklaras" av den 

uppställda modellen över budgetförloppet. Utvecklingen återges därvid 

av volym~ässiga förändringar år från år av olika variabler (t ex kostna

der, s :parande, inves terin.!)ar ), av vilka vissa u t trycker kommunens be

teende . Vid prövningen av de nypoteser, som gäller skillnader reellan 

expanderande och tillbakagående kommuner, korr~er rr.odelltestet des~Jtom 

att baseras på. en jämförelse mellan olika koo:muntyper. Av hänsyn till 

dessa skillnader har urvalet även ~ppdelats p! expanderande och till

bakagående komnuner . 
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KAPITEL 14. SAI\i}!ANFAT'I'NlliJG AV MODELLTESTEll' 

1. nrnEHÅLL 

I ka~itel 15 prövas vissa hypoteser on långsiktiga skillnaQe~ mellan ex

panderanQe och tillba~åenQe kommuner~ vilket sker på basis av observa

tioner för periode~ 1952-1965 i ett stratifierat urval av kommuner. 

Flertalet av moiellekvatio~e~~ teötas Uä~efter i kapitel 16-27 och 

29-30. I samband därmed prövas ä·.ren vissa hn:oteser on modell tekniska 

olikheter mellar! expanderande och till~akagående kommuner. I det följan

de lämnas en översiktlig redogörelse .för och kommentar till ur:dersök

ningsresultaten. 1) 

2. MODELLEKIT ATIONERNA 

2.1. Investeringsnininun 

Under perioden 1952-1965 synes de soatligt tidsbestämda i~vesteringarna 

(obligatoriska skola~, statsbidragsbe1·~ttigade gator/vägar, civilför

svarsanläggningar, stats~o~munala be~edskapsarbeten) - enligt en myc~et 

ungefärlig beräkning - ha utgjort större delen av de investeringar 

(= investeringsminimum), vars tidsförläggning kommunen av tekniska eller 

insti t•.ltionella skäl inte kunnat påverka, 

Hos prinärkommunerna har i genomsnitt något mer än 1/5 av den årliga 

investerincsförändringen unne~ de~ studerade perioden berott p~ de stat

ligt tidsbestämda investeringarna. Samvariationen med den årliga inves

teringsförändringen har därvid varit betynligt lägre för förändringen av 

de statliet tidsbestämda investeri~arna än för förändriP~en av övriga 

investeringar. 

2.2. Den beskattningsbara inkansten 

Under den stu~erade perionen har den beskattniP~sbara inkomsten växt 

1,1 gånger snabbare än de~ taxerade, vilket sammanhänger men att orts-

1) I kapitel 28 diskuteras i vilken utsträckning som den årliga inves
teringsförändringen unde~ perio~en 1953-1965 i de undersökta kon
rounerna p~verkats av statliga åtgärder (utöver statligt tiQsbe
stämda investeringar och kreiitmarknadspolitik). 
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avdragen - genomsnittligt sett - ökat långsanmera än den taxerade in

komsten. 

2.3. De n automatiska netto~ostnadsföränciringen 

Mellan år 1952 och 1965 har implicit prisindex för nettokostnaderna 

stigit 1,15 (hos landstingen 1,20) gånger snabbare än konsunentprisin

dex. I medeltal har 55~ av Qen årliga nettokostnadsförändringen varit 

en följd av den löyande ~~is- och lö~eförär.dri~~n. Av den årliga vo

lymmässiga nettokost~dsföräneringen SYY-es samtidigt större delen varit 

en följd av före0ående års inve::;teringar, E\;:vuddelen l;i.V nettokostnais

förändri~n i löpande priser tycks således varit en föl jd av föregåen

de !rs investeringar samt den löpaY-de pris- och lönestegri~en. Eos 

p~imärkommunerna tycks den auconatiska ska~teintäkteökni:~e~ - geno~

snittligt sett - ha förbrukats av automatiska net tokostnaQsÖKningar. 

Hos lanö.stingen synes automatiken pa skatteintä.'.ctssidcl.n däremot inte ha 

~it tillräcklig för att finansiera automatiken på nettokostnadssidan . 

2 . 4 . Den autonoma nettokost~dsföränö.ringen 

Den autonoma (icke-automatiska) nettokostnadsförändringen har tenderat 

vara positiv vid en automatisk nettointäktsökning och negativ vid en 

automatisk nettointäktsminskning. Den automatiska nettointäktsföränd

ringen (= skatteintäktsför~dringen vid föregåenie års utdebiteri~ mi

nus nettokostnadsökningen till följd av föregående års investeringar) 

"förklarar" därviå. cirkz. 30-35 'f, av variansen ("variationerna·•) i den 

autonoma nettokostnadsförändringen hos primärkommunerna (exklusive de 

starkt tillbakaeående). Denna förändring synes vidare i recel varit 

förhållandevis liten jämfört med såväl de~ totala nettokostnadsföränd

ringen, Qen automatiska skatteintä.~tsförändringen eom investeringarna 

(exklusive de statligt tidsbe$tända). 

2.5 ~otal- respektive kapitalsparandats förändring vid föregående 

års utdebitering 

Ett systematiskt inflytande på totals?arandets förändr1ng vid föregående 

års ~tieb itering har gerropgående påvisats frän s~tteintä~tsförändringen 

vid föregående års utdebitering. Enligt den skattade fu~tionen (omfor-
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mulerat ~ttryck) oest~ totalsparannets förändring av: 

1 . En del, som ber or på skatteintä.Jctsf'örändringen; Cirka 9/10 av den

na förändring har slagit igenom på totalsparandeförändrinJen 

2. En negativ del, som synes utgöra en approximation för den autoJOa

tiaka nettoko~tnadsförändringen till följd av främst f öregående 

års investeringar. 

Vid en nedgång av skatteintäkten har totals~andet närme~ s~unkit i 

högre grad än denna intäkt. Totals~arandet har i stället ökat i mindre 

utsträckning än skatteintäkten vid en öknin& av denna intäkt. Den skat

tade funktionen ''förklarar" hoa Frimärkommunerna cirka 3/4 och hoa lands

tingen cirka 2/3 av variansen i totalspe.randeförändringen vid föregåen~e 

års utdebitering. skattningsresultaten är likartade för kapitalsparan

dats förändring vid f öregående års utdebitering. 

2.6. Skatteregleri~;sfonden 

I ~edeltal har skatteregle~ingsfonden f örändrats tre Gånger under perio

den 1955-1965. Ett systematiskt inflytande frt!.n totalspe.ra.nå.eföränd

ringen vld föregående åra utcebitering på denna fonds förän~ring har 

därvid påvisats hos å.e star::Ct och mycket starkt expaP-derande kolllr.\unernz. 

samt hos eamtlig~ primärkommuner. Av en tota leparandeökning har i medel

tal cirka 14 %avsatts till skatteregleri~sfonden nedan i genomsnitt 

14 % av en totalsparanneminskning kompenserats av fonduttag . I genom

snitt '':förklarar" totalaparandeförändringen nära 40 % av variansen i 

skatteregleringsfondens förändring . 

Hos primärkommunerna har i genomsnitt vart femte (hos landstingen vart 

sjunde) fon~ttag överstigit den legala maximinivån. 

2.1. Kapitalfonlerna 

Kapitalfonderna har använts i be ty~ligt större utst~äckning än skatte

regleringsfonden. Hos de undersökta primärkommunerna (med undantag för 

de svagt tillbakagående och de svagt e~panderande) och landstingen har 

signifikant inflytande på förändringen i avsättningar till eller uttag 
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från kapitalfonderna påvisats frin ka~italsparandeförändri~~en vid före

gående ars utdebitering och affärsverkspriser. större delen av en ök

nine av kapitalsparendet har hos 9rimärkom~unerna genomsnittliGt sett 

avsatts till kapitalfonderna, En mi~skning av kapitalsparanQet har i 

stället i stor ~tsträckning kom~enserats 0enom fonduttag. De~ skattade 

f~nktionen fö:-klars.r i medel tal ci:-ka 40-45 % av förä.ndringer.. av avsätt

ningar till eller ·J.ttag från ka~i talfonQerna, 

2.8. Affärsverkspriserna 

För elverk s~~t vatten- och avloppsverk har antalet ~risförändringar 

varit betydligt färre än antalet utdebiteringsföräniringar un~er perio

den 1953-1965. Av prisförändringarna har endast en liten andel (20 res

pektive 2 %) varit sänkningar. 

Hos elverken samt vatten- och avloppsverken har prishöjningarna (10 J:!e"s

pektive 20 %) i allmä,n.>iet vari t större än utdebiteringshöjningarna. 

Prishöjningarna har dock inte tenderat inträffa samtidigt som utdebite

ringshöjningarna, 

2.9. UtQebiteri~en 

Av utdebi teringaförändringarna har en fentedel vari t sänkningar under 

perioQen 1953-1965, vilka dock efterhand blivit färre. Utdebiterings

sänkningarna har därviQ varit förhållandevis små (cirka 2 %). Hos de 

undersökta konmunerna har utdebiterir..gen i genomsnitt höjts vartaxmat ar 

under perioden ifråga. Utdebiteringen har i medeltal höjts med 5% hos 

primä,r:.Communerna och 10 %hos landstingen. Det tillgänglic-a materic..let 

kan därmed betraktas såsen ett stö~ för hypotesen om små, återkommande 

utdebiteringshöjningar. 

I de få fall, där totalsparendet vid föregåe?:J.de års utdebitering och s.f

färsverkspriser understigit den legala minininivån, har utdebiteringen 

i regel höjts. Hos de tillbakagående och samtliga primärkommuner samt 

l.o.ndsti~.gen har utci.ebiteringshö~ningar äver.. varit r...nligare under de år, 

som totalsparandet (vid föregående års utdebitering och affiirsverkspriser) 

understigit den finansiella ~iniminivån- nöQvändig för att finansiera 

investeringsminimum - än under övriga år. Den finansiella restriktionen 
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synes dock ej ha va~it lika verkr-ingsfull son den legala. Det är nä~

ligen e~dast en mindre a~Qel av utdebiterings- eller prishöjni~arna, 

som "förklaras" av d.en firumsiella restrD::.tionen. Det tillcrängli(l'a rna

teridet ger inte heller något beläg·g för· att lå.nesvårigheter ·..ttlöst 

sådana höjninear. 

Uttag från kapitalfonderna har förekommit i stör~e utsträckning ~av

sättningar u~der år ned hö~ningar av utdebiteringen eller affärsverks

priserna än uncier övriga å= hos de starkt och mycket starkt expanderan

de samt hos samtli,sa :primä~:<orr.muner. Hos de :.mdersci.da :prirnärKo!r.:r.uner

na (utom de sta~Kt tillbakagående) har kassan även tenderat öka i mind

re eller sjunKa i större utsträckning under de förra än under de se~e 

åren. De s k '·f:::-ia" investerings.rna (förvaltningsfastigheter, sociala 

och övriga ända~ål) har även utg~ort en mindre andel av de totala in

vesterinear~ ;..tnder år me O. uttiebi terings- eller prishöjningar än under 

övriga år. 

2.10. Den a~tonoma skatteintäktsförän~ingeL 

Vid skattningen av det omforM~le~ad.e utt~cket fcr den autonoma skatte

intäktsförändringen {ivs till följd av en utnetiterir~sf5ränQring) har 

ett systenatiskt inflytande registrerats frin U.en relativa skatteintäkts

förän~ringen vid föregående års ;..ttdebitering hos de unde~söLta primär

och landstingskommunerna (inklt:.sive två av de tre storstäderna). Den 

skattaQe fu~<tionen har en positiv intercept, vilket synes ~tgöra en 

approximation för rien rE:lativa skatteintä..1ctsökning, som vari t nöG.vä:'l-

dig för att finansie~a f:::-ämst den automatiska nettokostnadsökningen. 

F"..tnktionen ifråga "förklarar" vidare i genomsnitt cirka 40 %av vari=

sen i den relativa skatteintäktsförändringe~ till följQ av en utdebite

ringsför~dring. 

dOs de unQe~sö~ta ~ommunerna har i genomsnitt cirka 1/3 av den årliga 

s~tteintäktsökningen varit en följQ av höjd utdebitering, skatteintäk

ternas genomsnittliga tillväxt har således i högre graQ varit ett resul

tat av skatteunderlGCets än av utdebiteringens ~illväxt. 
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2.11. VIElåningen 

Hos de u~de~sökta kommunerna (uton de starkt tillbakagående) har den 

långfristiga upplåningen varierat mer över tiden än investeringarna un

der perioden 1953-1965. Kassan och den totala ~p~låningen har samtidigt 

tenderat fö~ändras åt samma håll hos dessa komnuner. I nedeltal har 

hälften av lineförändringen slagit igenom på kassaförändringen. Hos de 

starkt och mycket starkt expan~erande kolrumunerna har et~ systenatiskt 

inflytande vidare påvisats fren Kassaförändrir~en under det föregående 

året. Den skattade funktio~en "förklarar'' nära 4C % av variansen i den 

långfristiga upplåningens förändring. UnQe~söknings~esultaten kan där

med tyda på att kassan - åtminstone hos de expanderande kommunerna -

använts såson en buffert not den långfristiga upplåni~ens svängninear. 

I cirka 1/1 O av fallen har den kortfris ti,ga '..l.P.Plåni:1gen överstigit :len 

legala maximinivån. 

2.12. Investeringa~na 

Ett systenatiskt inflytande på den årliga investeringsförändringen har 

påvisats från kapitalsparandats fi3rändring vid föregående års utdebite

ring och affärsverkspriser, förändring av inbetalning-söver- elJ.er under

skottet (exklusive upplåning) samt kassaförändringen un~er det föregåen

de året hos santliga primärkommuner. :Jetsamma gäller i regel i C:.e oli~ 

strata med undantag för kapi"ta.lsparandeförä~~ineen, Oär ett systema

tiskt inflytande endast påvisats hes de starkt tillbakag~ende och de 

mycket starkt expanQeran~e kommunerne. Enligt undersökningsresultaten 

har vidare en förän~i~ av kapitalsparandet haft en relativt större 

effekt på investering·sbenä.gen..l-Jeten än en förändring av öv-riga likvida 

medel. 

Den skattade f'.:~nktionen "förklarar" i genaJ:lsni tt 50-60 % av variansen i 

investeringsförändrineen. Kassa- och kapitalsparandefärändrineen svarar 

därvid för vardera. 2/5 av förklaringsvärdet, 

I de undersökta primärkommunerna. synes under iren 1960-1965 investeringar

na endast ~ndantagsvis (hos landstiP~en inte alls) ha uppskjutits på 

grund av lånesvårigheter. 
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2.13. Kassan 

Hos hälften av primärkommunerna har investeringarnas förändring och för

ändringen av flödet av likvida :neci.el (bestående främst av totalsparande 

och upplåning) varierat at samrr:a håll uncier den studerade perioden. 

Kassaförändringen och fö1•ändringen av flödet av likvida nedel har även 

samvarierat hos hälften av primär- och landstingskommunerna. I genom

snitt har cirygt 2/5 av flödesförändring~n alarrit igenom på kassaföränd

ringen (och resterande del på investeringsför-ändringen). Trots att flö

desförändringen således varier-at åt sanna håll som säv~l investerings

som kassaförändringen, föreligger en signifikant samvariation mellan in

vesterings- och kassaförändrineen endast hos de mycket starkt expande

rande konmunerna. 

Genom den systematiska kassauppbyggnaden och -neddragningen, vilken ej 

synes haft något samband med läget ~å kreditmarknaden, har variationer

na i sparande och långfristig ·.lpplåning ej hel t Sl<i€i t igenon på inves

teringarna. 

Av tabell 140 framger slutligen, att de signifikanta sambanden (beträffan

de de olika modellekvatione~) är tämligen jännt fördelade bland de un

dersökta kor:ummerna. 

2.14. Icke-verifieracie ~ypoteser 

Undersökningsresultaten kan betraktas såson ett stöd för flertalet av 

modellens hypoteser. Följande hy~oteser stöds dock inte av det till

aä1l{l'liGa materialet: 

1. Autonoma nettokostnadsminskningar förekommer inte 

2 . Under konmuna.lvalsår förekommer i ko~ner med knapp majoritet i 

fullmä~tige för det (de) regerande partiet(-erna) 

- :politiskt motiverade r.ettokos-tnadsöknirlgar 

politiskt motiverade uttae från skatteregleringsfonden 

- färre höjningar av utdebiteringen och affärsverkspriserna &n under 

övriga år 
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3. Kommunledningena konjunkturförväntningar (för året efter budget

året) :påverkar: 

- skatteregleringsfondens förändring 

- förändringen i avsättningar till eller uttag från kapitalfonderna 

- investeringsförändringen 

4. Höjningarna av affärsverkens priser är kopplade till utdebiterings

höjningarna 

5. Den långfristiga upplåningens förändring är bland annat bestämd av 

föregående års förändring av den kortfristiga upplåningen 

6. Den kortfristiga upplåningens förändring varierar åt motsatt håll 

som den långfristiga upplåningens förändring 

7. Den lån.gfi'isti.ga ooh den totala upplåningen ökar under kredi tlä tt

nad och sjunker under r.reditåtstramning. För den kortfristiga upp

låningen gäller det motsatta förhållandet 

8. Under år med utdebiterings- eller affärsverksprishöjningar jämfört 

med övriga år: 

- ökar investeringarna i mindre eller sjunker de i större utsträck

ning 

- är de statligt t idsbestämda investeringarnas andel av de totala 

investeringarna mindre. 

2. 15. KolJUDentar 

Flertalet av de skattade modellekvationerna har således visat sig ha 

ett visst approximativt förklaringsvärde. Undersökningsresultaten tyder 

~med på att ekvationerna ifråga har en förhållandevis hög validitet. 

En större andel av undersökningsresultaten låter sig därvid "förklaras" 
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genaT. modellen hos primär- än hos landstingskomm~erna. 1 ) 

Av un~ersökningsresultaten att döna har utrynmet för avvägni~~r mellan 

å ena sidan den icke-automatiska nettokostnadsförändringen och å andra 

sidan investerinGarnas och utdebiteringeP-s storlek \~rit mycket begrän

sat. 

!'<ågra av de u:;l:;>stii.llda hypotese!'na stöd.s ci.ock inte av det tillgängliga 

:r.ate"'ialet. Undersöknine·sresul ta ten ai.dualiserar därigenon en viss on

formulering av modellen, vilket kommer att Qiskuteras i kapitel 36. 

Följande ~ndersökni!'lgsresultat :<:an tyda på att komr.runen haft ett täm

ligen kortsikticrt tidspers:;lektiv (för det närmaste budgetåret) vid bud

getbestä.mningen: 

1. Tillfälliga ~tdebiteringssänkningar har förekommit trots att varak

tiga sådana inte varit möjliga 

2. Snå, återkonroande ~~debiteringshöjningar har varit vanligare än 

stora sådana med flera års mellanrum 

3. Ett systematiskt inflytande på den årliga investerings- och fond

förändringen har inte konstaterats från den tidsförskj~tna konjunk

turvariabeln, vilken är avsedc. ett representera kommunledninge!'l.s 

förväntningar· om s~tteunC.erlagets utveckling året efter budgetåret . 

~) Säsom framgatt har likartade und.e"'sökni~sresultat registrereta 
hos landstingen som hos primärkommunerna i följande avseenden: 
den besk~tt~ingsbara inkomsten, den a~tomatis~ netto~ostnadsför
ändringen, total- respektive kapitalsparandeförändringen vid före
gåe~de års utdebitering, förändringen i avsättninga~ till eller 
uttag från kapitalfonderna, utdebiteringens förändring, den auto
noma skatteintä<tsförändringen och kassaförändringen. I motsats 
till ~rimärkoT.~unerna har signifikanta utslag däremot inte erhål
lits för någon av förklaring·svariablerna i följande modellekva
tioner: den a·~ to norna ncttokostnadsförändringen, ska ttereglerings
fondens förändring, in-~steringsförändringen och den långfristi~a 
upplåni~~ens förändring. 



3. EXPANDERANDE OCH TILLBAKAGÅENDE FRTII!ÄRKO!I'II'.W:NER 

3.1. Långsiktiga skillnader 

Huvuddelen av hypoteserna om låP~siktiga skillnader nellan expanderande 

och tillbakagående primä.r~o:r.:nuner stöds av det tillcär~liga, nsteriaiet. 

Jämfört med de tiiloakagående kommunerna har de exfanderande unQe~ ~en 
studerade perioden exempelvis haft: högre skattekraft (= antal a~atte

kronor per invånare), större b~ttokostnad respe~tive investeri~sut

gifter per invånare, större investerir~stillväxt, mindre statsbidrag, 

lägre spar-(= skatte eller avgifts-)finansiering (av investeringarna), 

lägre fondfinansie~ing, l~~e li~iditet, fler affärsverk, färre !åg

konjunkturår, mindre konjunktursvängningar samt nindre svällocningar hos 

skatteunderlag och kapitals~arande. De statligt tidsbestända investe

ringarna och fondavsättningarna har d..ä=e~ot inte va:-i t relativt rr.i:'lci=e 

hos de expande~ande än hos de tillbakagående ~o~~u~erna. 

3.2. Jvlodell tek:ni~-ca olikheter 

Det tillgängliga materialet ~ föl~ande hypoteser om olikheter· nel

lan expanderande och tillbakagående Frimärkonmuner beträffande kortsik

tiGa utgifts- och inkomstförändringar: 

1 . Skillnaden nellan den beskattningsba:-a och Qen taxera~e inkoreate~s 

till växt är större hos tillbakagående än hos expanä.eran1i.e kommune::-

2 . Den relativa nettokostnadsökningen till följd av föregående års in

vesteringar är större hos de tillbakagående än hos de expanderande 

kommunerna 

3. Nettokostnadsökningen till följd av föregående års investeringar 

är (i likhet med interceptet i det omformulerade u~trycke~ för to

tal- respektive kapitalsparandeföränci.I·ir.gen) - absolut sett - stör

re hos expanderande än hos tillbakagående ko~T.uner 

4. Av den årliga nettokostnadsökningen är e~ större andel en följd av 

den löpande pris- och lö~eförän!U'ingen hos tillbakagående ä.n hos 

expa~derande kommuner 
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5. H5jni~~ar av affärsverkens priser förekommer i större utsträckning 

hos de expanQerande än hos de tillbakagiende kommurrarna 

6 . Av den årliga skatteintäktsöknincren beror en större del på utdebite

ringstöjningar hos tillbakagående än hos ex~anderanQe kommuner 

7 . En samvariation mellan upplåningens och kassans förändring förekom

mer i större utsträckning hos de expanderande än hos de tillbaka

Gående kommunerna 

8. Föregående irs kassaförändring är betydelsefullare såsom bestäm

ningsfaktor till ~en årliga investerinesförändringen i expanderande 

än i tillbakagåenQe kommuner 

9. Investeringar - uppskjutna på erund av lånesvårigheter - förekommer 

i större ~tsträckning hos ~e expanderande än hos de tillbakagående 

komm'-Ulerna 

10. Vid en ökning av flödet av likvida medel är kassaökningen och vid 

en minskninrr av detta flöQe kassaminskningen relativt större i ex

panderande än i tillbakagåencie kommuner. 

I ovannämnda fall stöder det tillgängliga materialet även motsvarande 

hypoteser om långsiktiga skillnader mellan expanderande och tillbakagäen

Qe kommuner. Trots att vissa längsikt~ga skillnader förelegat mellan 

dessa båda kommuntyper, ~ följande hypoteser om modell tekniska olik

heter däremot inte av det tillgängliga materialet: 

1. Av nettokostnadsförändringen är en större andel en följ& av före

gående års investeringar samt löpande pris- och löneforändring i 

expanderande än i tillbaka~ående kommuner 

2 . Av den automatiska skatteintäktsökningen tas en större andel i an

spr~ av automatiska nettokostnadsökningar i expanderande än i till

bakag·itend.e kommuner 

3. Politiskt motiverade nettokostnadsökningar eller uttag från skatte

regleringsfonden förekommer i större utsträckning hos expanderande 

än hos tillbakagående kommuner 
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4 . Konjunkturfcrväntningarna har en större effekt på fond- och inves

tet·inesbeteendet i tillbakagåenlie ful i expanderar..de kor.um.u~er 

5. Utdebiteringshöjningar - utlösta av lånesvårigheter eller den lega

la miniminivån för totalsparannet - förekommer i större ~tsträck

ning hos expanderande än hos tillbc.k:c.gående korummer 

6. Såväl den kortfristiga som den långfristiga upplåningens svängningar 

är större hos expanderande än hos tillbakagående kommuner 

7. Det numeriska värdet av koefficienterna kbS och kb6 samt kb7 är 

större i expanderande än i tillbakagående komm;mer (som följd av 

att kassan och den kortfristiga upplåningen i högre grad används 

såsom buffert ~ot den långfristiga up?låni~ens sv~~ningar) 

8. En förändring av kapitalsparandat vid föregående års utdebitering 

och affärsverkspriser, inbetalningsöver- eller ·.mierskottet samt 

av kassan (under det föregående året) har en större effekt på in

vesteringsbenägenheten i expanderande än i tillbakagående konn~er 

9. Kapitals~arandets förändring vid föregående års utdebitering/af

färsverkspriser är såsom bestämninesfaktor till den årliga inves

terinesförä.ndrineen betydelsefullare i tillbakagående än i expan

derande komnuner 

10. Kassan varierar ~er över tiden hos tillbakacråe~de ~~ hos expande

rande kommuner, 

3.3. Kommentar 

Under perioden 1952-1965 har endast ett fåtal av primärkommunerna helt 

spar- eller lånefinansierat investeringarna, vilket var betynligt färre 

än vad som intuitivt förväntades. Av detta förhåll~~de att döma synes 

de båda motsvarande modellva~ianterna endast vara tillä~~lirra ~å en 

mycket l i ten grupp av kommuner. Den tredje, blanliade modell '!arianten 

(dvs för den låne- och s~arfinansierande kommunen) tycks i stället om

fatta hu.vuddelen av primärkommunerna. 



Skill~~derna i utvecklir~sgrad har således varit förknippade meQ betyQ~ 

ligt färre olikheter beträffande de kortsiktiga utgifts- och in.~omstför

ändringa,rna än vaC. som förväntades. Av hy:9oteserna O?TI modell tekniska 

olikheter r.1ella.n expanderande och till"oakagåen:ie primärkomrr.uner är det 

nämlicen endast cirka 4C %, som stöds av det tillgängliga mate~ialet. 

De påvisade oli~~eierna avser därvid i regel en ingående förklarings

varial::el eller '.less bidrag till "förklaringen" av den beroende variabeln, 

Det ;:u- ciä.remot eneast unG.antagsvis, som de expanderande och tilloaka

gående p~imä~~o~~~erna skil~t sig beträffande koefficienternas storlek. 

Sammantaget kan undersökningsresulteten endast betraktas såsom ett stöd 

i begränsa~ omfatt~ing för uppdelningen i olika modellva~ianter allt 

efter utvecklinesgrad, 

4. UlliDSTDTGEN 

Under pe;:•j_oden 1952-1965 !lar landstingen helt eller delvis sparfinan

sierat :.:'1.vestari:1gar!'.a. Motsva:eande modellvaria!'lter synes därmed vara 

tilläm?liga ?~ la~nstincre~. 

Landstineen har under cien at:.tderade :pe~ioden vidare haft större inves

terinestillväxt, högre skattefi!lansiering (av investeringarna) och högre 

likviditet än primärkommomerna. Landstingen är vidare inbcrnes mer lik

artade än prinärkonr.r.merna.. Flertalet av hy:yoteserna om långsiktiga 

skill~~der nellan exFanderan~e och tillbakagående landsting stöds nä~

ligen i~te av det tillg[r~liga na~erialet, Undersökningsres~ltaten har 

därmeci föranlett oss att uppeiva huvuddelen av hypoteserna om modelltek

niska ol:.kheter (h~rle~cia från de långsiktiga skillnaderne) nellan dessa 

båda ko:r.rr.unty:9er. Av d.e fi återstående r.ypoteserna stöds vissa (1, 3 

och 4 ?å öid 243) men inte an:ira (1., 2, 9 och 10 på sid 244 och 245) av 

:iet tillgä.nglica r:tatel'ialet. 

). JÄbiFÖRELSE MED EN'KÄTUiffiERSÖKJ:m~r.EN 

Enligt e~ät~~~er~öKni~en (kapitel 12) eftersträvar kommunerna en jämn 

'.ltveckling av utdebiteringshöjningarna över tiden. Den tendens till s!llå, 

återkommande utdebi~erir~shö~ningar, som påvisats vid den statistiska ur-
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valsu!ld.ers ökningen, kan anses ligga. i ].inje med en dylik strävan, Re

sultaten vid de båda. undersökningarna pekar d.äre:not i andra avseenden i 

oli:~ ri~tningar, vilket bland ~nnat kan tyda p! l~ val~ditet - åt

minstone i dessa av~eenden - hos enkätundersöknint~n. 

De tämligen kraftiga årliGa 1rariationer~ av investeringarna hos d.e 

undersökta kommunerna under perioden 1953-1965 synes för det f'ö::-sta 

lcnappa.st -...>ara fö~nliga T.ed. :!.en strävan att nå en :ämn utveckling av 

investeringarna över tiden, som konst~terades vid enkätundersö~ingen . 

Eftersom enkätundersökningen i~te ger besked om hur j~~n utvecklinG so~ 

eftersträvas, är någon mer ingåenue jämförelse med den statistiska ~=-

valsunderaökningens resultat dock ej möjlig. 

Enligt såväl enkätundersökningen sorr. den statist iska urvalaundersökni:'lgen 

överensstämmer det faktiska handlandet för det an~a ej med ~et lång

tidsmål beträffande utdebi teringens utveckling, vilket e~ligt en.'<ä.tun

dersökningen c irka 2/3 av komw.uner~ har. Det ~r mö~ligt att eiL~tun

dersökningen - i varje fall på denn.a pu!Llct - registrerat önskelnål sr..arc:.

re än fastlagda mål . 

Enligt enkätundersökningen är målet att skattefinans i era investeringar

na i så stor utstr~okning so~ nöjligt lika vanl igt hos de ex~anderande 

som hos de tillba:.~.;.ende primärkonm . .merna. De till1::aka.gåend.e kom:r.uner

na har för det tredje däremot - enligt den statistis~ urvalsun~e:csck

ni ngen - skattefinansierat investeringarna i högre Grad än de expanderan

de . Av enkätundersökningen att döma. tycks denna skiEnad inte vara en 

följd av en medveten strävan . Olikheterna i skettefinansieri~~rad. 

tycks i stället bero p~ att skillnaden mella~ inveaterino7a,rnas oc~ skat

teunderlagets tillväxt varit väsentligt större hos de expande::-ande än 

hos de tillbakagående ko~erna. Ju s~bba~e investe~ir~sönskemålen 

växer relativt skatteunderlaGet, desto svårare blir det nämligen rim

lit$tvis att up:prätthålla en hög skattefinansiering av investeringarna. 

6. SAloll>lANFA'MNJ:!IlG 

Huvuddragen av modellen över budgetförloppet har testats på basis av 

ett slumpmässigt urval av ex:panderande och tillbakagående konm,.mer . 

Flertalet av de undersökt a mo~elle~vationerna har visat sig ha ett visst 



approximativt förklaringsvärde . En större andel av undersökningsresul

taten l åter sig därvid "förklaras" genom modellen hos primär- än hos 

landstingskommunerna . På. några JAU1}cter aktualiserar undersökningsresul

taten dock en viss omformulering av modellen, vilket kommer att behandlas 

i kapitel 36. 

Av de olika modellvarianterna synes den tredje (dvs för en låne- och 

sparfinansierande kommun) vara tillämplig på. huvuddelen av de undersökta 

kommunerna. 

Den större delen av hypoteserna om långsiktiga skillnader mellan expande

rande och tillb~gående primärkommuner stöds vidare av det tillgängliga 

materialet. skillnaderna i utvecklingsgrad (= :procentuell folkmängdsför

ändring under perioden 1952- 1965) bar däremot varit förknippade med be

tydligt färre olikheter beträffande de kortsiktiga utgifts- ooh inkomst

förändringarna än vad som förväntades . Indelningen i olika modellvarian

ter allt efter utvecklingsgrad har därmed endast fått begränsat stöd. 

Inbördes har landstingen visat sig var a mer likartade än primärkommuner

na. Med utgångspunkt från det tillgängliga materialet synes det därmed 

inte vara befogat att i modellen skilja mellan expanderande och tillbaka

gående landsting. 
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KAPITEL 15. EXPANDERANDE OCH TILLBAKAGÅENDE KQP!I!'IIUNER - EN J.Älr!FÖRELSE 

1. INNEHÅLL 

I kapitel 10 presenterades en rad hypote~;er om långsiktiga skillnader 

mellan expanderande och tillbakagående kommuner, vilka antas föra ~ed 

sig vissa modellteknis~ olikheter mellan dessa båda kommuntyper. Dessa 

hypoteser prövas i det föl:ande på basis av ett slumpnässigt urval av 

expannerande och tillba~agåenne kommuner (se kapitel 13). 

2. ll'lETOD 

2.1. K~rrelationsanaly~ 

Korrelationen mellan ~tvecklingsgraden och 45 stycken andra variabler 

har beräknats. Variablerna ifråga kan avse förhållannet vid en viss tid

punkt (t ex folkmäneden den 31/12 1965), under ett visst år (t ex brutto

kostnad per invånare 1964) eller under en viss period (t ex skattefinan

sierad d~l av investeringarna under perioden 1952-1965). Av de ekonomis

ka variablerna, vilka ä.r v.ttryckta i 1952 års :priser, återger vissa vida

re den volymmässiga utvecklineen under den studerade perioden (= den 

långsiktsperiod som vissa av hypoteser·na gäller). 

2.2. Konjunkturindikator 

Av hänsyn till det tillgängliga statistiska materialet, vilket inte inne

fattar förväntnings(ex ante)data, har analysen av det lokala konjunktur

förloppet (dvs i den enskilda ko~unen) för det första måst baseras på 

utfalls(ex post}d.ata. För :perioden 1952-1965 finns det för det an<t!'a där

vid inte någon kommunvis statistik över förånnringen i exerr.pelvis antalet 

sysselsatta, arbetslösa, lediga eller tillsatta :platser. I brist :på an

nat har följande d~ använts såsom indikator på Qen lokala konjunkturen: 

nen årliga procent~ella volymförändringen i den taxerade inkomsten (till 

kommunal inkomstskatt) per invånare (deflaterad med ett implicit skatte

underlagsindex), vilken approximativt synes återge realinkomstutveck

ling~n (efter eventuell påverkan av konjunkturpolitiska åtcärner) år 
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från år i kom~u~en. 1) 

De år under vilka den taxerade inkomsten per invånare ninskat, ~~rit 

oförändrad eller likat markant lå:Jgsarr.rr:are än eljest, har betraktats såsen 

lokala lfuikon,junktl;.rår och övriga å.r såsom :]._Qkala högkor..~ ur. :du rår. Inne

börder.. i uttrycket "markant långsammare" har u:;;:pska.ttats meC:. lednir.g av 

bland annat volymförändrir€en i den taxerade i~omsten per invånare i 

samhället. De fin~ tionen av begreppat 111~arkant lil.ngsa:r.~are'' skiljer sig 

därvid. r..ågot mellan olika. år, vilket bland annat sam:r.anhänger :r.e~ a t t en 

minUTe andel av uen taxera~e inkomstens förändring ~nder vissa år (t ex 

1956) vari t en följd. av smärre förändrir.gar i taxeringsbestämmelserna. 

I genomsnitt har dock en ökninesta~t, som varit nindre än 4C % av den 

föregående lokala högkonju~turens (såviUa ökningstakten då ej varit 

el'..trem), anaetts vara "rr.arkant lån,g-sa:n.'llare". 

Såsom mått på den taxerade iroco~ste~s (och C:.är.'lled ä\~n kor..~u~<turens) 

svängningar över tiden har - liksom vid andra variabler - anvär.:ts såväl 

variationsvidden som variationskoefficienten för C.er_ årliga procentuella 

förändringen av den taxerade i~orr.sten per invånare. Variationskoeffi

cienten har därvid definierats siaom standarUaVVikelseL i procent av 

det aritmetiska mediet (tabell 38 och 55 A rad g) eller såsom star,dard

a~vikelsen dividerad med det aritmetisk~ mediet (övriga taceller). 

För a.tt prö\~ undersökningsres~ltatens känslighet har Qen valda konjunk

turindikatorn ~ämförts ned följande alternativa indikatorer: 

1 . Den procentuella volymfc~ändri~~en av den ~axerade inkomsten för 

fysiska personer :per invå.na::::-e respektive för j•..;ridiska personer 

(aktieoolag och e~onomiska fc~eningar) 

1) Efter deflatering med sks;tteunderlagsiniex är varial::eln ifråga av
sedd att återge t:. tveckli~..gen '.rid (från komm.nens syil.}:r..l!1kt) oförfinei
rad köpkraft (se bilaga 5). Såsom konj>..mk. t-~rindika t or h:?..d.e den 
taxerade i~<omsten i stället kunnat derlateras med konsv.nentpris
index. Skatteun&erlagsin~ex har i medeltal stigit 1,08 gånger snab
bare än konau:r.entp~isindex. Bortaett Qär~frb! tycks dessa båda i:'l
dex genomgående ha utvecklats på likartat sätt ar från år. Någon 
konpletteranci.e deflater~ng (:i. ~änförelsesyfte) r.~ed konsumentpris
inC-ex r.ar av den anledningen inte utförts. 
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2 . Den procent~.;_ella, förändringen i lö:;>ande :priser av den taxerade i~

kornsten per invånare , vilken återeer de~ nominella inkomstutveck

lineen i kommunen 

3. ~en årliga förändringen i antalet sysselsatta i industrinäringa~ , 

vilken för den studerade perioden finns registrera~ för 58 (~ stä

der och köpingar) av urvalets 125 prirr.ärkcrnmuner S2.1llt för stor

städerna och la~dstingen. 1 ) 

3. AVGRÄNSND TG 

Oavsett \~d som förorsakat ~ommunens folkökning eller -minskning antas 

vissa långsiktiga skillnader f öreligga mellan expan~erande och t illbaka

gående kor.u:r . .mer. En analys av orsai<erna till expax ... s ionen eller t illbaka

gången faller utanför undersökningen . 2) Avsikte~ är således inte att 

företa någon djupgående demografisk eller näringsgeoc:afisk analys . För 

undersökningens syfte är det i stället tillräckligt att endast översikt

ligt ~ (men inte förklara) vissa demografiska och näringsgeografis

ka oli~~eter mellan expanderande och tillbakagående ko~muner. 

4. PRU'lÄRKOMNUNER ... l\]'A 

4. 1. HOJ:'logeni tet 

Från statistisk synpuPJct bör ett stratifierat urval göras s å att ~en 

rel ativa spridningen kri~ medeltalet är mindre inom varje stra·ttu~ än 

för ?O~ulationen som he lhe t. Hos de undersökta primärkomreune~~ är i 

regel sä fal~et inte bara för utvecklingsgranen utan även f ör en rad 

andra variabler (t ex folloJlängd.en , andelen äldre, skattekraft, likvidi

tet). I nte för någon av de undersökta \~riaolerna är den relativa 

spridningeP- - enligt variationskoefficienten - genomgående större för 

1) Av de 125 primärkomrnmerna är 31 stycke:r ... (9 i stratun III, 14 i IV 
och 8 i v) städer och 27 stycken ( 6 i vardera stratum II, III och 
IV samt 9 i stratum V) kö:;>ingar . 

2) I nodellen är komT.unens befoLmil".gsutveckling exogent beständ med 
undantag för de!'l. inverkan, s om kan utcå från kommunens lokalise
ringspolitiska åtgärder (se del II, sid 382-383). 
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samtliga prinärkommuner än i de olika strata (tabell 38). Sammantaget 

är de olika strata därmed inbördes mer likartade än samtlig:l. primärkor:l

muner. Samtidigt är de tillbakagående kommunerna beträffande flera av 

variablerna (t ex folknängd, andel jord- och sko~sbrukBsysselsatta) ner 

homogena än de expanderande. För vissa- men färre - variabler (t ex 

tätortsgrad) gäller i stället ~otsatsen. 

4.2. Hypotesprövning 

Det tillgängliga materialet stöder 3/4 av h,ypoteser= om samband mellan 

utvecklingsgraden och någon annan variabel (tabell 40). I regel är det 

enligt tabell 45 f!'åga om ett :nycket starkt stöd ( .. signifikans på 

1/2 o/oo-~ivån). 1 ) Resultaten ~resenteras härefter i avsnitt 4.3-4.10 

och kommenteras i avsnitt 4.11. I tabell 37 och 39 anges i sarr.band där

med genoms~ittsvärden på de olika variablerna i varje stratum respektive 

l ... k 2) för samt iga _!lr1rnar ommuner. 

1) Det statistiska sarnba::1Aet säger endast att ex.:_oa!'l.deranC.e och till
bakagåenC.e kommuner skiljer sig åt i ett visst avseende. Samban
det kan di:i.r·er.10t inte utan vidare tolkas såsom ett orsakssamband. 
Bakom det statistiska sambandet kan i stället ligga ett skensam
banci, där utvecklingsgraden återger inflytande från and.ra variab
ler. Utvecklingsgraden kan exempelvis sa:nvariera r.1ed den eller de 
variablel·, som ger upphov till långsiktiga skillnader mellan ex
panderande och tilll:akagående kom1~uner. I en separat studie cörs 
- ned hjälp av bland annat multipel regressionsanalys - ett för
sök till bedömnine av i vilken mån ett orsaks- eller sLensambanO. 
kan licca bakom det statistiska sambar_det mellan utvecklincsgraden 
ocn andra variabler ("Expanderanie och tillbakagående komrr.uner- en 
tvärsnittsjämfcrclse"~ Stockholm 19'70, stencil). 

2) I tabell 37 finns även u~pskattade nedeltal fö::- primä:c·:<:omrm.:nerna 
av dc olika stratas ~edelvärden, där antalet kommuner i varje stra
t~.;r.J utgjort vikter. I relation till folkmängden är med andra. ord 
de tillbakaGående över- och d.e expanderande unä.e:rre:presenterade i 
dessa beräknade nedelvärden. De uppräknade medelvärde~ är - i 
likhet ~ed de beräkn~de medelvärdena för samtliGa undersökta pri
märkommune~ - därmed inte jämförbara me~ de genomsnittsvärden för 
den kommunala sektorn, sor.1 redovisats i ~apitel 3. 
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4.3. Demografiska och näringsgeografiska olikheter 

Folkmängden och andelen yngre (C-16 år) är i regel större hos de expan

derande än hos ~e tillbakagående ko~nerna (bild 41 och tabell 40). An

delen sysselsatta i industri- respektive servicenäringar växer även - i 

likhet med tätortsgraden - med stigande utvecklingsgrad medan motsatsen 

gäller för andelen jord- och skogsbrvLssysselsatta. Andelen äldre 

(67- W' år) sjunker slutligen med stiaande utvecklingsgrad (från 17 % 
av befolkningen hos de starkt tillbakaeående till 9 % hos de mycket 

s tar k t expand.erande kotnrr.unerna). 

Bild 41· Folkmängden den 31/12 1965 hos urvalet av primärkommuner (me

dianvärden). 

1000 
inv. 

8 

Källa: tabell Yl. 

4.4. Den lokala konjunkturen 

stratum 

Enligt tabell 40 är det en signifikant negativ korrelation rr.ellan varia

tionsvidden för den årliga procentuella förändringen av den taxerade 

inkomsten (för såväl fysiska personer som totalt) per invånare och ut

vecklingsgraden. Undersökningsresultaten är likartade när variations

koefficienten används såsom mått på svängningarnas storlek ( taoell 46). 

Enligt den använda indikatorn synes de tillbakagående komn~nerna dess

utom haft fler lågkonjunkturår under perioden 1952-1965 än de expande-
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rande. De starkt tillbakagående tycks - såsom framgår av bilci 42 - i 

r.1edel tal haft sex låE;konjunkturår mot endal:lt tre såciana f ö::- ä.e f:1ycket 

starkt expa~derande (tabell 39). 

Bild 42. Procentuell förändring av taxerad inkorr.st per invåaare (incii

kator på den lokala konjunkturen) under perioden 1952-1965 hos 

er.. av urvalets kor.u:ru.ner (nr 5). 1952 &rs priser. 

8 

-8 

-52 -54 -56 -58 -60 -62 -64 
HK "''_......::..:H..:..;K:.....__ .... ;. E H K 

lokal högkon. 
• junktur 

Lokal tågkon
junktur 

LK LK ~ 

Kä Ila: tabell 119. 

Undersökningsresultaten förä~dras inte nämnvärt vid de alöernativa kon

ju~tu~indikatorerna. För~dringen av den taxerade inkomsten per in

vånare leder nä~ligen i cirka 90-95 %av fallen oill likartade res~ltat 

i lö:9ande so:r. i fasta p~iser. För den studerade per·ioden är det vidare 

en sienifikant samvar~at~on ~ellan förändrir~en av den taxerade inkoms

ten per :i..~vå..YJ.are o er_ fö!:·5.:'1.dril'Een av antalet industrisysselsatta (tabell 

47). Fö~ändringe~ i den taxerade i~\omsten per invånare sanvarierar även 

rr.ed förändrinaen av cie~ taxeracie iriLomsten för fysiska personer per in

vånare (res?ektive för juriciis~ personer). Ju lägre andel, som den 

taxerade inkoms~er1 för juridiska pe~soner utgör av den totala taxerade 

inkomsten, d.esto högre är därvici.- enlig·t tabell 48 - korrelationskoef

ficienten (i genomsnitt 0,94). 

4.5. Skatte~nderlag och sparande 

Antale~ skat~ekronor per invånare (= skattekrafte~) växer med stiganci.e 

v:ovecklingsgracl.. Hos de l:lycket starkt expanderande kommunerna, är skat

tekraften exem~elvis r.ästan fel:ltio% högre än hos de starkt till

bakaeiende. Mellan år 1952 och 1965 har skatteintäkterna vidare tre-
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dubblats, varvid den relativa skatteintäktsökningen varit större hos de 

expanderande än hos de tillbakagående kommunerna (tab~ll 40). Den rela

tiva skatte~ntäktsökningen har exempelvis varjt nästan dubbelt så s~or 

hos de mycket starkt expanderande som hos de sta~kt tillbakagående kom-

r.runerna. 

Bild 43. Fl·ocentuell förändring av skattei~täkten vid fö~egående års 

utQebtteri~ under perioden 1953-1965 hos två av urvalets pri

märkomm~ner (nr 2 och 122). 19 52 års priser, 

48 

32 

16 

~, 
A l \ 
l\ l \ 
l \ l \ 1\ 
l \ l \ l \ 

\ l \ 

' 
l \ \ 
l \ \ \ l \ 

\ l ~ nr 2 
nr 122 

-16 

-32 

-54 -56 -58 -60 -62 -64 
Källa: tabell 37. 

Variationsbredden för den ~rocentuella förändringen av skatteintä\ten 

vid föregående års utdebitering, vilke~ ~tereer det budgetmässiga skat

teunderlagets variationer, är för perioden 1953-1965 större hos de till-
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bakagående än hos de expanderande kommunerna (bild 43). Detsamma gäller 

variationsb:::-edde!l för det hypotetiska skatteu.nderlagets förän!U-ing (ta

bell 40) . Variationskoefficienten för kapitalsparandats förändring vid 

föregående års u tä.ebi terillg och affärsverks _priser sjun.."'<er· även med 

stigande utveckl ingsgrad. Det tillgängliga materialet stöder d~re~ot 

inte hypotesen, att variationerna hos totalsparandat vid föregående å~s 

utdebitering är större hes de tillbakagåen~e än hos de expanderande kom

mune:::-na (bild 44) . 

Bild 44. Förändrine av totalsparande vid föregående års ~tdebitering 

under perioden 1953-1965 hos två av urvalets :primärko:nmuner 

(nr 10 och 71 ). 1952 års priser. 

t kr 

200 

100 

-100 

-200 

- 54 -56 - 58 

Källa: tabe-ll 39. 

nr 71 

nr 10 

-60 - 62 -64 

Genom avs~ttningF.~r till eller uttag från skatteregleringsfonden är det 

möjligt att förhindra, att totalsparandats variationer helt slår igenom 

på kapitalsparandets. Genomsnittligt sett har kapitalsparandat även va

rierat något mindre över tiden än totalsparandat (tabell 39). 

4. 6. Kostnader 

Bruttokostnaden per invånare stiger med sjunkande utvecklingsgra.d. Den

na kostnad är exempelvis femtio procent högre hos de mycket starkt ex

panderande än hos de starkt tillbakagående kommunerna. Det är vidare 
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en negativ ko~relation mellan utveckl~ngsgraQen och undervisningso~

rådets andel av nettokostnaden ar 1954. Mellan år 1954 och 1964 h~r 

denna andel tenderat sjunka hos de tillbakagienie och öka nåGot hos de 

expanderande kommunei·na. År 1964 föreligger det enligt tabell 40 däref

ter inte n&got signifikant sanband mellan utvecklinesgraden och under

visningskostnadernas procentandel (i genensnitt 35 %) . 

4.7. Investeriggarna 

Relationen mellan bruttoinvesteringar och bruttokoat~der växer med 

stigande utvecklingsgrad vid såväl undersökningsperiodens början som 

dess slut (från 0,36 hos de s tarkt tillbar-agående till 0,61 hos de 

mycket starkt expanQerande kommunerna). I likhet ned bruttokostnaderna 

är investeringarna per invånare därmed större hos de expanderande än hos 

de tillba~gående kommunerna . Det tillgängliga materialet stö~er enligt 

tabell 40 även mycket starkt ~oteaen o~ ett positivt samband mellan 

utvecklingsgraden och investeringarnas långsiktiga tl.ll växt ( = Qen :pro

centuella f örändringen av investeri~rna- gliQande femårsmedeltal -

mellan ål' 1954 och 1963) - bild 45. Investeringarnas tillvä.xt har 

exempelvis varit mer än dubbelt så stor hos de mycket starkt expanderan

de som hos de starkt tillbakagående kommunerna. Investeringarna har 

vidare genomgående växt snabbare än såväl kostnaderna som skatteintäkter

na . skillnaden i tillväxt har därvid varit större hos de expanderande 

än hos de tillbakagående kommunerna . 

Under :perioden 1953-1965 har det i regel varit tämligen lcrafti.,ca årli.:,~ 

variationer i i nvesteringarna (variationskoefficient för bruttoinveste

ringsförändringen i medeltal 7,6), vilka dessutom varit något större än 

såväl total- som kapitalaparandats s-i.ängningar. Det tillgängliga mate

rialet stöder dock inte hypotesen, att investeringarnas svängningar över 

t iden är större hos de tillbakagående än hos de expanderande konmunerna 

(tabe ll 40). 

Under perioden 1952-1965 har de s k "fria" i!lvesteringarna (förvaltnings

fast ighet er, sociala och övriga ändamål) - i likhet med åldrinesvårds

investeringarna- utgjort en st örre andel (t ex 31 %hos de starkt till

bakagående mot 18% hoa de mycket starkt expanderande) av de totala in-



Bild 45. Förändring av glidande femårsmedeltal för bruttoinvesteringar 

under perioden 1954-1963 hos en (nr 103) av prilnärkomr.ru.nerna 

och en (nr 135) av landstingen i urvalet. 1952 års priser. 

Senilogaritmisk skala. 

Milj 
kr 

Milj 
kr 

( nr 103) 
nr 103 (nr 135) , 

2,0 
/~" nr 135 20 

~ 

1,6 16 

1_2 12 

~ 8 8 

-54 -56 -58 -60 -62 

~: tabell 37. 

vester~rna hos de tLllbakagående än hos de expanderande kommunerna . 

HY?otesen att investe~ingarna i obligatoriska skolor respektive de stat

ligt tidsbestämda investeringarna (obligatoriska skolor, civilförsvars

anläggningar, statsbidragsberättigade gator/vägar samt statskommuna.la 

be~edakapsarbeten) - ~elativt se tt - sjunker med stigande utvecklings

gra~, stöds ~ärerr.ot inte av ~et tillgängliga materialet (tabell 40). 

4. 8 . Fonder 

Under perioden 1952-1 965 har avsättningarna till kapitalfonderna - en

ligt tabell 37 - i geno~snitt utgjort 23 %av kapitalsparandat vid före-
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gående års utdebitering och affärsverkspriser . De relativa avsätt~incar

na till skatteregleringsfonden har varit betydliG;; mind..re ( cirl\.a O, 3 'J, 
av sLatteint~<ten vid föregående års ~tdebiteri:~) . För pe~iode~ 1952-

1965 föreligger det vidare en positiv korrelation ~ellan de relati-ve av

s~ttningarna till kapitalfonde~na och de till skattereglerings:onQer. 

( tabell 41), De kommuner, so~ fO~Qerat, har följaktlige~ te~derat an

vända båda typerna av fonder . 

Det tillgängliga materi alet stöder dock inte ~~tesen, att de relativ~ 

avsättningarna till skatteregleringsfonden respektive kapitalfonde1·na. 

sjunker med stigande utvecklingsgrad (tabell 40) . Det ~r endast de 

starkt tillbakagående kommunerna , vilka haft de relativt störs~a fcnd

avsättninga.rna, som skiljer s ig från övriga primärkommur,er (tabell 37). 

4.9 . Finansieri pg och likviditet 

Den andel av såväl bruttokostnaderna son investeringarna, som fi~nsie

rats med statsbidrag, sJurL<er med s tigande ~tvecklingsgrad (från 29 ~s

pektive 17 % hos de starkt tillbakagående till 23 respektive 1 ~ % hos 

de mycket starkt expander ande kommunerna), 

Hos 96 % av de undersökta primärkommuner~ har vidare kapi talspara,r_de-i; 

under perioden 1952- 1965 överstigit den legala miniminivån, C.vs avskriv

ningsmedlen (tabell 44). Av kapi talsparan::let har vidare er_ stö::-re ar.

del utgjort avskrivningsmedel i de ex~anderande ~n i de tillb~<ag&enQe 

konmunerna. Den andel av investeringarna, som under per~odc~ 1952- 1965 
finansierats med avskrivningsmenel, har däremot inte varit mini~e hos 

de förra än hos de senare komrrnnerna (tabell 40) . 

Den andel av investeringarna (efter avd=ag för investeringsbidr~g), som 

finansierats med sparande ( skatter eller avgifter) under perioden 1952-
1965 , sjunker med stiGande utvecklingsgraQ (tabell 40) . Skil2rAden mel

lan tillbakagående oca expanderande kommuner är därvid n~ot stö~re för 

skattefinansieringsgraden ä n för skatte- och a.veiftsfinansieringsgra.den 

(bild 46) . Det är dock endast ett fåtal (betyQligt f~re än vae intui

tivt förväntades) av kommunerna, som helt skatte- eller låncfinansierat 

investeringarna (tabell 43) . 
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Bild 46. Andel av kapitalutgifter (exklusive investeringsbidrag och fi

nansförvaltning) finansierade med totalsparan~e under perioden 

1952-1965 hos urvalet av primärkommuner. 1952 åra priser. 

Ne~ianvärden. 

o/o 

60 

40 

20 

1 .rr 

exkl. affärsverk 

stratum 

fVI inkl. affärsverk 
161Cdvs. skatte- och avgifts

finansiering) B (dvs. skattefinansiering) 

Källa: tabell 37. 

Ju högre skatte- och avgiftsfinansieringsgraden varit, desto större an

del av inves~eringa~na ~ar samtidigt finansierats med medel från kapital

fendern~ (avsedda att tjäna säsom en buffert mot kapitalsparandets 

svängningar). Fondfinansieringen ( fonduttag dividerat med investeringar) 

har även - i likhet med avsättningarna (i p~ocent av kapitalsparandet) 

till kapitalfonderna - varit r~lativt större, ju mer skatteunderlaget 

va~ierat under perioden 1953-1965 (tabell 41). Den relativa fondfinan

sie~i:~en sju~~er er.ligt tabell 40 därmed- likso~ ka~itals~arandets 

svängninga~ - med stigande utvecklingsgrad (från 30 % hos de starkt 

tillbakaeående till 16% hos de qycket starkt expanderande). 1) 

1) Den ~ögre fondfinansierinesgraden hos de tillbakagåenQe kommunerna 
har dock - såso~ framgått - inte motsvarats av relativt större fond
<>.vsättniTiga.r, vilket synes samrr.anhiiilga Med att akillnaå.en mellan de 
båda kommuntYJ>erna vari t större beträffancle investeringarnas än be
~räffande kapitalsparandets storlek. 
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Bild 47. Korrelation ~ellan utvecklingsgr~d, likviditetsm~tt II, skatte

och avgiftsfinansieringsgrad samt fondfinansieringsgrad hos ur

valet av primärkonnuner. 

Utvecklingsgrad 

LikviC.itetsmått II 

Utveck
lings
grad 

Fondf.inan 

folkmängden den 1/1 1966 divideraC. meC. folk:nängC.en 

den 1/1 1952 

kassa-, bank- och postgironeder och kortfristigt 

innehav av obligationer dividerat med kortfristig~ 

skulder (flerårsnedelt~l för perioden 1952-1965) 

Skatte- och avgiftsfinansieringsgrad ~ procentuell andel av kapitalut

gifter (inklusive finansförvaltning och exklusive 

investeringsbidrag) finansie~ade med skatter och 

avgifter under perioden 1952-1965 

Fondfinansieringsgrad ~ procentuell andel av ka~italutgifter (exklusive 

finansförvaltning) finansierade med medel från kapi

talfonderna under perioden 1952-1965 

Källa: Tabell 40 
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Den rela tivt större skatte- och fo~dfi~nsieringen har även åtföljts av 

en högre l ikviditet hos de tillbakagåen~e än hos de expanderande kom~u

~erna (öili 47 och 48) , 

Bild 48 . Fler~smeC.eltal för likvi~itetsmått I (= omsättningstillgångar 

dkViQerat ~ec. kortfristiga skulQer) och II (=kassa-, bank

och postgi~omedel samt kortfristigt innehav av obligationer 

dividerat meC. kortfristiga skulder) ·.1nder _?erJ.oden 1952- 1965 

hos urvalet av prinärko01r.1uner. ~ie;lianvärden. 

•t. 

8 

I 

~Likviditets
~mått I 

!Sä!!e: tabell 37. 

4.1 0 . Affärsverk 

t==J Li~vidi1ets 
I=:::::J m att II 

Under periodez: 1952- 1965 har nära 90 % av elverke.n, 40 % av hamnarna, 

30 % a v vatten- och ~vloppsverken samt 5 %av renhållningsverken enligt 

-tabell ~9 regelbuz:de-t länna;t in-täkts överskott ( .. rörelseintäkter större 

än kostnader plus avskri•7llng~r). Enligt den ~p~etällda definitionen är 

dessa verksamheter att betrekta sason affärsverk. Av de undersökta pri

närkommunerna har drygt 40 % - i h~vudsak expanderande s!dana - haft 

~ffärsvcrk. Under den studerade perioden har affärsverkens sparande där

vid i gencmDnitt uugJort 14% av to~alsparandet hos de expande~ande kom

nunarna (tabell 50). 
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4 . 11 . Komr.1enta:::-

Cirka 1/4 a v hypoteserna om långsiktiga skillnader ~ellan expanQerar-de 

och tillbakagående kommuner stöns således inte av det tillgängliga na

terialet, vilket föranleQer oss att uppgiva f öljande hypoteser om no

delltekniska olikheter (härled~ från vissa långsiktiga skillnader) : !) 

1. Svängningarna hos den automatiska nettokostnadsökningen sjunker 

med stigande utvecklingsgrad 

2 . Koefficienten kcJ (vid skatteregleri~-sfonden) och kc8 (viå kapital

fonderna) sjunker ;r.-ed stigande utvecklingsgrad 

3. Bidraget frän förändringen av de statligt tidsbestämda investering

arna är mindre i expanderande än i tillbakagående kom~uner. 

5· LANDSTlliGEN 

5. 1. Samband w.ed utvecklingsgraden 

Det tillgängliga material et stöder endast 35 ~ av hypoteserna om lång

siktiga skillnader nellan expanderande och tillbakagående landsting (ta

bell 45) . l•1ellan dessa båda kommuntyper förelicger dock liknande demo

grafiska och näringsgeografiska olikheter som nellan expanierande och 

tillbakagående primärkommuner. De expanderande landstingen hax· vida:-e 

högre skattekraft, större tillväxt av skatteint~~terna , relativt större 

driftsb idrag, större investeringsutgifter per iP-vånare och större inves

teringstillväxt än de tillbakagäende, I flertalet av de avseenden (t ex 

andelen lågkonjunkturår, skatteunderlagets s~r, ~tte- och fo~d

finansieringsgrad, likviditet), som antas föra med sig vissa modelltek

niska olikheter, föreligger däremot inte några skillnader mellan expan

derande och tillbakagåen~e l andsting, Undersökningsres~ltaten har där

med föranlett oss att uppgiva de uppställda hypoteserna om sånana olik

heter utom f öljande : 

1) P~oteserna om vissa model ltekniska olikheter är villkorliga, dvs 
betingade av att motsvarande långsiktie-a slci 1 h-ru'er föreligger mel
lan expanderande och tilJ.bakagå.ende komr.ru.ner . 



1. Den automatiska nettokostnadsökningen växer med stigande utveck

lingsgrad 

2 . Koefficienterna ke2 , ke
3 

och ke4 i investeringsekvationerna växer 

med stigande utvecklingsgrad. 

5. 2 . Jämförelse med primärkomr.nmerna 

Landstingen är inbörä.es mer likartade än primärkommunerna ( såvä.l total t 

sorn de olika strata) . säväl investeringarnas som bruttokostnadernas 

tillväxt har vidare varit betydligt större hos landstings- än primärkom

munerna (bild 45 på sid 258 och tabell 37). Av investeringarna och kost

naderna. har samtidigt en mindre andel finansiera t s med sta ta bidrag hos 

landstings- än cos primärkonnunerna (7 % respektive 8 mot 14 % respekti

ve 25) . Landstingen har i stället haft en väsentligt höere likviditet 

och ska~tefinansieri~ av investeringarna (86 % mot 53) än ~rimärkommu

nerna. Den taxerade inkomstens, skatteunderlagets , s~randets och i nves

teringarnas sväng~ingar har slutligen varit mindre hos landstings- än 

hos primärkonmunerna. 

6. Wlrf.ANFATTNlJifC 

Under perioden 1952-1965 har det förelegat statistiskt säkerställda skill

nader i en rad avsee~den mellan expanderande och tillbakagående primär

kommuner . Järu~ört med de tillbakagå$nde har de expanderanne kommunerna 

exempelvis baft större folla:längd, högre skattekraft, större bruttokost

nad per invanare; större investeringsatgifter per invånare, större in

vesteringstillväxt samt e~ lägre andel statliga investeringsbidrag. De 

expanderande kommunerna har vidare haft lägre skatte- och fonnfinansie

ring av investeringarna s~t lägre likviditet än de tillbakagående. 

Detsanrna har dock inte gällt för de relativa fondavsättningarna. 

De a k "fria'' investeri:nga..rna (förval tningafastigb.et er, sociala och öv

riga ändamål) har nesautom varit relativt mindre hos de expanderande än 

hos de tillbakagående kommunerna.. Detsamma har däremot inte gäll t f ör de 

s k statligt tidsbestända investeringarna (obligatoriska skolor , civil

försvarsanläggningar, s t a t sbidragsberättigade gator och vägar, statskom

munala beredskapsarbeten) . 
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De. expanderande kommunerna synes vidare haft färre lågkonjunkturår och 

mindre konjunktursvängningar under perioden 1952- 1965 än de tillbaka

gående . Eftersom det kan ifrågasättas hur väl den använda konjunktur

indi.ltatorn (procentuell volymförändring av taxerad inkomst per invånare) 

återger vad den är avsedd at~ återge, får denna slutsats dock oetraktas 

med särskil t stor försiktighet . Även sJr .. a:tteunderla.get och ka:pi talsparan

det - men inte investeringarn& - har varierat mindre i de e~derand~ 

än i de tillbakagående kommunerna. Verksamheter, som regelbundet lämnat 

intäktsöverskott (dvs ctffärsverk), har slutligen i huvudsak funnits hos 

de expanderande kommunerna. 

Järnfört med :primärkommunerna ha.r landstingen bland annat haft större 

tillväxt av kostnader och investeringar, högre skattefinansiering (av 

investeringarna), högre likviditet samt mindre svängningar över tiden 

bos skatteunderlag och investeringar. Landstingen är dessutom inoördes 

mer likartade än :primärkommunerna. De expanderande landstillgen har dock 

haft högre skattekraft, större investeringsutgifter :per invånare, större 

investeringstillväxt s.amt relativt mindre driftbidrag än de tillbaka

gående . 
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KAPITEL 16 . DEN BESKATTNINGSJ3ARA INKOJ~STEN 

1. INNEHÅLL 

I ekvation nr 3 fastställs förskot tsdelen i akatteun~erlaget, vilken ba

seras på den beskattningsbara inkomsten två. år före budgetåret . Denna. 

ekvation implicerar - såsom den är formulerad - att den be~~ttningsbara 

inkomstens tillväxt är större än den taxerade inkomstens, vil~et stude

ras i det fölJande . 

2. HYPOTESER 

Vid orteavdrag, som är oförändr ade eller ökar långsammare än den taxera

de inkomsten, växer enligt ekvation ~ 3 (förs~ottsdelen i skatteunder

laget) den beskattningsbara inkomsten snabbare än den taxerade. Ned ut

gångspunkt från denna ekvation kan - vid s~dan av modellen - ett test

bart uttryck för denna hypotes formuleras: 

b 
zt-2 
- b-
zt-3 

relationen 
mellan den 
beskattnings
bara inkomsten 
per förvärvsar
betande år t-2 
och år t - 3 

t 
zt-2 
- t-

zt- 3 
....______----' 

relationen 
mellan den 
taxerade in
kometen per 
förvärvsaraet
ande år t-2 
och år t - 3 

Härledningen av detta. uttryck visas i ett särskilt bihang till del II, 

vilket finns att tillcå hos författaren, 

Under perioden 1952- 1965 har ortsavdragen höjts år 1958 och 1962, varige

nom den beskattningsbara inkomsten minskade under dessa båda år . Kommu

nerna kompenseraQes dock för skatteunderlagsbortfallet genon ett särskilt 

tillskott av skattekronor, vilke t sjönk med stigande skattekraft (= an

tal skattekronor per invånare). Inkl"deras detta tills~ott i dan be

skattningsbara inkomsten, vilket är nödvändigt för att få jämförbarhet 
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mellan undersökningsperiodens olika år, gäller därmed följande hypotes: 

koefficienten b22 s,)unker ned stigande utveck.lil'lgs~aci. 

3. RESULTAT 

1\Iellan år 1954 och 1964 har den ·oeskattningsbara illicomatens (ir.:.:lusive 

tillskott av skattekronor) tillväxt i medeltal varit 1,09 (~ koefficien

ten b22) gånger större än den taxerade inkomstens (tabell 53). Ju lägre 

kommur.ens skattekraft är, desto större har skillr~den i tillväxt därvid 

varit. Hos såväl primär- son landstingskommunerna är uet även ett mycket 

starkt negativt samband mellan den skattade koefficienten (b
22

) och ~t

vecklingsgraden (bild 49). Hos exempelvis de starkt tillbakagående kon

munerna har den beskattningsbara inkomsten växt 1,19 gånger snabbare än 

Qen taxeraQe inkomsten mot 1,03 gånger hos de reycket starkt expanderande 

kommunerna. 

Hos de tre storstäderna, vilka enligt tabell 37 har en betydligt högre 

skattekraft än såväl övriga primärkonmuner som landstingen, har det 

däremot inte vari t någon skillnad mellan den beska t tning·sbara och den 

taxerade inkomstens tillväxt. 

4. KO~I!'IIENTAR 

Som följd av .;,tt ortsavdragen - genomsnittliGt sett - stigit långsammare 

än den taxerade inkomsten, har den beskattningsbara i~~onstens (inklusi

ve tillskott av skattekro~or) tillväxt således varit större än den taxe

rade i~<omstens under perioden 1953-1965. 

Skillna~en i tillväxt har därvid varit större hos de tillbakagående än 

hos de expanderande konmunerna, vilket tycks samnanhär~a med den lägre 

skatte~aften (och därmed de relativt större tillskotten av skattekronor). 
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Bild 49. Korrelation mellan utvecklingsgrad, skattekraft samt relationen 

mellan den beskattningsbara och den taxerade inkomstens till

växt hos urvalet av kommuner. 

A, Primärkommunerna 

a 

c 
-0,68 

B. Landstingen 
Q 

-0,78 

a = Utvecklingsgrad, dvs follanängden den 1/1 1966 dividerad med folk

mängden den 1/1 1952 (%) 

b = skattekraft, dvs hypotetiskt skatteunderlag per invånare, år 1964. 

1952 års priser 

c = Förändringen av den beskattningsbara inkomsten (inklusive tillskott 

av skattekronor) mellan år 1954 och 1964 dividerad med den taxerade 

inkomstens förändring mellan år 1954 och 1964. 1952 års priser 

Källa: Tabell 40 och 53 



KAPITEL 17 . INVESTERDIGSr.:DUX.::tm: 

1. INNEHÅLL 

Med uto-åncspunkt från de existerande investeringsönskemålen fastställer 

kommu~ledningen i modellens inledningsskede vilka investeringar , som av 

tekniska eller i nstitutionell a skäl ounUgängl i gen måste geno~föras under 

budgetåre t ifråGa . I det följande behandlas några frågor beträffande 

uppskattningen av detta s k investeringsQinimum i urvale t av kommuner . 

2 . MODELLEl{ 

Följande investeringar postuleras ineå i investeringsminimum: 

1 . statligt tiå.sbestäroda. investel·ingar, vilka bland annat innefattar 

statskommunala bered~~psarbeten 

2. Dir ekta förinvest eringar (exploatering av råmark, f örberedelsear

beten för gator och vägar s~t lednings- och di~tributionsinveste

ringar i vatten, avlopp och elenergi) t ill bostadsbyggande och 

näringslivets investeringar 

3. Fö1JdinVesterinoaar till föregående års investeri ngar (fleråriga 

byggnads- och anläggningsinvesteringar eller maskininvesteringar 

utlösta av föregåer.de års anläggnings- eller byggnadsinvesteringar~ 

3. METOD 

Såson framgatt i kapitel 3 synes - i enlighet meå. de villkor som anges 

i po stulat nr 25 - t i ds förläggningen av följande invest eringar varit be

stämd av statliga mync.igheter u:nå.er perioden 1952-1965: obligatoriska 

skolor, statsbidragsberättigade gator/vägar, civilförsvarsinvesteringar 

samt statskommunala beredskapsarbeten, I fal l dessa investeringar för 

med s ig följdinvesteringar, innefattas de i de statligt tidsbestämQö in

vesteringarna. och därmed i investeringsminimum. Det är följaktligen 

eventuella föl~dinvesteringar till övriga investeringar, som därutöver 

kan ingå i investeringsmini mum. ~et synes då vara basinvesteringar 

(~ investeringar utöver ledningsinvesteringar) i hamnar, vatten-, av

l opps- och e l verk som närmast kommer i f råga . 
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För urvalet av kor.~m-:.tner kan d.e statligt tidsbestämda investerL1g-arna kva:'l

tifieras. övrig~ investeringar i investeringsminimum kan däremot inte 

isoleras i den officiella statistiken. För att få en uppfattning o~ i 

vilken utsträckni~, som investeringsr.-~ini~= därigenom blir underskatta.d, 

~ar följande unQersökninJar företagits: 

1. storleken ~ä ~e di~ekta förinvesterir§ arna till bostadsbygganQet 

har uppskattats i åtta ("!J.anQplocka.de") av de 125 undersökta :pri

märkomm-:.tnerna 

2. Antalet ar med ner5.riga basinveateringar i el-, -v-atten- och avlop~s

verk samt hamna~läggni:'lgar har uppsLa.ttats för ·;rvalet av komm·.mer. 

Uppskattningarna baseras på dels ett - enliet uppgift r.zycket apprcxi

nativi - register öve~ ~esluta~e basinvesterinrrar i el-, vatten- och 

avloppsverk (för städer ocr. kö~i~ar anslutna tili. Svenska Stadsföx·

bundet) ned enbart prelininära och ofullstänQiga kostnadsuppgifter, 

dels den kommunala fin~sstatistiken (för hamninveste~ingar samt 

kommuner - dvs främst l~dskarunt;.ner - som inte omfattas av ovannämn

Q8 registe~), vilken särskilt i snå komm~er meQ enataka basinveste

z:-ingar i<an ge en g;cov antydan om förekonsten av flerå.r·iga sådana 

(~ompletterad meQ telefonförfrå5-r.ingar i speciellt tveksamToa fall). 

Eftersom uppskattningar~ är behäftade r.~ed en relativt stor osäker

hetsmarginal, är det endast fråga om en mycket ungefärlig beräkning 

av antalet ar med basim·esteri~ar. 1) 

4. RESULTAT 

4.1. Direkta förinvestc~·ingar 

Enligt överslacsberäkningar i Qe åtta "i:a~dplockade" koP.1Jlll.l.nerr:a. utgör de 

direkta förinvesteringarna cirka 1/10 av bostadsbyggandets totala för

och följdinvesteringar (inklusive o~ligatoriska sicolor). d'os urvalets 

primärkommuner har santidigt i oadeltal 65% av investeri~arna un~er 

~erioQen 1952-1965 utg~orts av för- och följdinvesteri:'lgar till bostads-

1) På basis av det föreliggande statistiska mate~ialet har Qet där
enet inte varit möjligt att -med en tillräcklig grad av säker
het - uppskatta basinvesteringarnas storlek. 
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byggandet (tabell 105) . Denna andel sjunker till knappt 60% ore stats

bidragsberättigade investeringar i eator och vägar (genomfartsleder o d) 

exklwieras. 

4.2 . Fleråri~a basinvesteringar 

Basinvesteringar i vatten- och avloppsverk s~nes ha förekommit under 

cir::ta 10-12 %av åren under perioden 1952- 1965. I cirka 2/3 av fallen 

har ir-vesteringarna därvid sträckt sig över två år eller mer . Basinves

teringar i elverk och hamnar har endast funnits hos ~e expanderanQe kom

munerna . Fleråriea basinvesteringar tycks därviQ endast ha förekommit 

under cirka 3% av ie ~ndersökta ~en (tabell 54) . 

:5. KO!oll•lEN'I'AR 

Vid beräkningen av investeringsminimum i urvalet ev kor.u:r.mer har det 

endast varit möjligt att isolera de s k statligt tidsbestämda investe

ringar , vilka i medeltal un&e= perioden 1952-1965 utgjort drygt 1/5 av 

de totala investeringarna. Investerings~inin~ är därigenom underskat

tat i ~ndersökningen. Enligt vissa mycket ungefärliaa uppskattningar 

synes fleråriga basinvesteringar i hannanläggningar, el-, vatten- och 

avloppsver~ emellertin föreko~it endast i mycket liten utsträckning i 

de undersökta primärkommunerna. Överslagsberemingl:Lr i åtta "handplocka,.. 

de" kommuner tyder vidare på att de direkta förinvesteringarna till 

bostadsbyggande t är av förhällandevis liten omf~ttni!lb. Tillämpas dessa 

beräkningar på :1rvalets primärko!111tUller skulle cirka 1/20 av investe

ringarna under den studerade perioden utgjorts av direkta förinveste

ringar . Av dessa fö~hållanden att dö~ tycks investeringsminirr.urr. domi

neras av de statligt tid.sbestända. investerincrar:na . Eftersom unö.ersök

ni~sresultaten ifråga endast bygger på erfarenheter i e tt fåtal kon

muner eller approximativa statistiska data, får denna s lutsats dock be

t~a~tas med mycket stor försiktighet. 

Även om underskattningen av investerings~inimun är av förhållandevis 

liten omfattning, är det emellertid inte möjligt a~t bortse från detta. 

Vid stuQiet av ~tdebiteringens förändring (kapitel 24) ~illgrips av den 

anledningen en schablonmässig metod för att ta hänsJ~ till denna under

skattning. 
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KAPITEL 18. DEN AUTOMATisKA NETTOKOSTNADSFÖRÄNDRINGEN 

1. ~LL 

sedan kommunledningen fas tställt den automatiska (opåverkbara) skatte

i n täktsförändringen under budgetåret (med utgångspunkt från bland annat 

den beska tiningsbara inkomsten två år tidigare) , beräknar den enligt 

modellen den automatiska nettokos tnadaförändringen . I det föl jande upp

skattas denna förändring hos urvalet av kommuner. 

2 . MODELLEN 

Enligt modellen är nen automatiska nettokostnadsförändringen i fasta 

priser en följd av föregående åra investeringar samt i löpande priser 

dessutom av den löpande pris- och l öneförändringen: 

a~tomatisk nettokost
nadsförändring i lö
pande priser år t 

förändring av 
nettokostnader
na år t till 
följd av före
gående ä.rs in
vesteringar 

förP..ndrj ".C <tv fiirEogående års netto
kostnader till föl jd av löne- och 
prisförändring år t 

nettokos tnadsförändring 
till följd av löne- och 
prisförändring år t 

där tkak > O och sjunker med stigande utvecklingsgrad 
N R 

tkak • It_1 växer med stigande utvecklingsgrad 

Under en l ångsiktsperiod antas vidare relationen mellan nettokos t nads

f örendringen till föl jd av föregående års investeringar och den totala 

nettokos tnadsf örändringen ligga närmare 1 än O samt ~ (liktydigt med 

att den andel av nettokostnadsökningen som beror på löpande pris- och 

l öneforändring antas sjunka) med stigande utvecklingsgrad. Detsamma 

antas gälla för relationen mellan den automatiska nettokostnadsföränd-
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ringen och den automatiska skatteintäktsförandringen. 

3. !Y!ETOD 

I den officiell~ statiBtiken finns det ej någon ~ppdelnincr på ~tematis

ka och icke- automatiska ~ost~QSför~ndrir~ar . Det har därmed inte varit 

möjligt a tt skatta koefficient en ak genom a tt studera C.en automatiska 

nettokostn~dsförändringen ( i fasta priser) såsom en funktion ev före

gåenC.e års investe:::-ingar . I etället har ett speciell t sk<:.ttnir.gsför

farande tillffl'~:?i ts. På basis av erfarenheterna i några "~andplockaå.e" 

komm~<ner samt samta l med expertis på komm:.mal t och sta t ligt h!lll har 

koe:~ficier..ten a...lc (uttryckt såsom en 2.ndel av investering[lbeloppet ) UPP

skattats i ett mini~i- och ett maximialterv~tiv ( tabell 55). 1) 

För a tt ·..l.ppskatta kostnadsölalineen när inveeteril'lgsobjekta::t tas i br--lk 

har dev~ koefficient därefter nultiplicerats med investerincarrÄ under 

det föregående året. Efterao~ å.et empiri ska underlaget för koefficien

ten ak är mycket begrä:'lsa t , f' år r esultaten av å.enna beräk:nine behanå.las 

med särskilt s tor försiktighet . 

Med utgångspunkt fr~~ kons~~entprisin~ex och ett kommunal t löneindex ~ar 

även ett iT-plicit ~risi::tdex för ::tettokostnaQerna beräKr.ats för varje 

kommun. Beräkningsmetoden diskuteras närmare i bilaga 5. Den a~toma

tiska nettokostnadsförändrincen till följd av löpande pris- och lönaför

ändring har därefter berä\nats f ör var~e år under perioden 1953-1965 i 

de undersökta kommunerna. 

1) Förutaatt att koefficienten ~k är läg~e vid re- än vid nyinveste
ringar samt endelen reinvesteringar större hos t illbakagående än 
hos expanderande komouner, finns det anledning att anta ett denn~ 
koefficient stiger ned utvecklingsgraden inol!l respektive investe
ringsor:u·åde. Relativt lägre räntekostnader (son föl~d av lägre 
lånefinansie~ing av investeringarna hos de t~llbakagåenQe än hos 
de ex_panå.era~lde korr.munerna kan ä ve ::t peka i å.e:!L>Ja r~t::1.ing . Vid 
beräkningen av den a~tomatiska nettokostnadsförändringen har koef
ficienten ak inom respektive investeringsområde enellertid antcgits 
vara lika stor i de båd& kommuntyperna. Den relativt mind!-e auto
matie~a nettokost:'ladsök::tingen till följd av föregående års investe
ringar hos de tillbakagåer.de (jemfört med de expanderanå.e) ko:r.mu
nern.a har - approximativt - antagits u ppvägas av relativt s-törre 
automatiska nettokostnadsölmingar till följd av ökat antal åld
rincrar . sådana ökningar (gällande f rämst rörliga tra.nsfererings
utgifter), vil ka innefattas i den fullständiga nodeller- (~el II) , ha r 
inte vari~ möjliga avt kvar,tifiera i de undersökta komour..erna . 
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4. REsULTAT 

4. 1. Automat~sk nettokostnadso}Ding till följd av löuande pris- och 

löneforändring 

U~der den st~derade perioden har löneanQelen enligt ~bell 55 stigit hos 

de undersc~ta pr~rr.~~ommunerna från i medeltal 38% av nettokostnaderna 

år 1954 til:i. 45% år 1964. Hos landatillgen bar lönsandelen enå.ast ökat 

obetydligt mellan dessa år (från 51 till 53 %). 

Med år 1952 s&so~ basår har implicit prisindex för nettokostnade=na år 

1965 stigi~ till i medeltal 173 hoe primärkommu~erna. Detta index har 

därmed i genomsnitt ökat 1,15 gånger snabbare än konsumentprisindex. 

Ingen s ign~fikant skil lna~ fö~elicger därvid nellan expanderande och 

tillbakagåencie kolTll!luner, Till f öljd av den högre lönaandelen ha:r· å.en 

löpande pris- och lö~estegringen vari t större hos landstings- än primär

~o~munerna. ~os lan~stingen bar implicit prisindex nämligen stigit 1,20 

gånger snabbare än konsu~entprisindex. 

Hos urvalet av kom~uner har i medeltal 55% (63 % hos storstäderna) av 

å.en årliga netto~ostr~åsföränårinöen under perioden 1953-1965 varit en 

följd r;. v den löp=de pris- och lönaförändringen (tabell 56). Denna an

del sjunker med a-:;iga!'lde utveckl:i.."lgsgrad hos sitväl primärkommunerna (från 

63 % hos de starkt till"aakagående till 51 % hos de mycke t starkt expande

rande) som lanå.st~ngen (frän 57 till 53 'f,). Det är därvid hos landstingen 

fråga. cr:t et-!: rzycket stark~ signifikant samband. 

4 . 2 . Auto~~tisk nettokostnadsökning till följd av föregående års inves

ter::.!l§ar 

Det tillgängliga ~~terialet stöder mycket starkt hy~otese~ att koeffi cien

ten ak sjunker ned utvecklingsgraden hos primärkomrr.unerna (tabell 56). 

Denna koefficient har under perioden 1953-1965 i rr.eåeltal varit 0,09 hos 

de s tarkt till~akagående mot 0,07 hos de mycket starkt expanderande kom

mu~erna. . Koefficienten ifråga i:i.r· vidare betydligt högre hos l andstingen 

(ned i huvudea.~ s jukvårdsinvesteringar med höga årliga driftskostnader) 

än hos prir.~ärkomrounerna (0, 24 not 0,07). 
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Hos såväl primär- som landstingskommunerna är det en mycket hög posi tiv 

korrelation mellan den uppskattade nettokostnadsökningen till följd av 

föregående års investeringar och folkmängden. Hypotesen att denna net

tokostnadsökning växer med stigande utvecklingsgrad stöds därmed starkt 

av det tillgängliga materialet (bild 50). 

~ild 50. Korrelation mellan utvecklingsgrad, folkmängQ oc~ u~ps~attad 

nettokostnadsoKning hos urvalet av ko~mune~ . 

A. Primärkommunerna 

Q 

c 
0.93 

a 

a = Utvecklingsgrad, dvs folkmängden den 1/1 1966 di viderad med folk

mängden den 1/1 1952 (%) 

b • Folkmängd den 1/1 1966 

c ~ Aritmetiskt medium för uppskattad nettokostnadsökning till f öl jd av 

föregående års investeringar under perioden 1953-1965 (criniaialter

nativ) . 1952 års priser 

~: Tabell 40 och 55 
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Hos prinerkonnunerna har nettokostnaQsökningen till följd av föregående 

års investeringar utgjo:::-t i me C.eltal 70% (nininielternativet) eller 

iOO% (maximialternativet) av U.en årliga volyt1l!liissi ea nettokost=d.s.för

ä.ndringen ·.mder perioden. }!Jotsvarande andel är för landstinge!:l 80 % 
respektive 100. Det tillg~~liga materialet stöder däremot inte hy~otesen 

e."':öt denna an:iel växer :ned stigande utvecklingsgrad . Hos :primä.rkomrrnmer

ne. är det i stället ett starkt signifikant negativt sa:nband (-tabell 56) . 

4. 3. ~e~ totala automatis~ nettokostnadsförä!:ldringen 

Enlig-t den gjorda beräkningen har h~v.lddelen (87 % i minimi- respektive 

100% i ~axi"-ialter~4tivet ) av den årliea nettokostnadsförändrineen hos 

ur valet av kommuner varit en följd av föregående ära investeringar samt 

löpande pris- och lönaförändring (tabell 56). 

Under ferieden 1953-1965 har den automatiska nettokoatnadsö~ngen hos 

primärkommunerna i nedeltal uppgått till 80% (minimialternative t) res

pektive 110% (maximialternativet ) av den autometis.i(.e. s~tteintäktsök

nir~en. Hos landstingen har den automatiska nettokostnadsökningen - ge

nonsnittligt sett- varit något (1,1-1,3 gånger) större än den automa

tiska skatteintäktsökningen. Det tillgängliga materialet stöder däremot 

inte hy:potese~ att rel~tionen nell~> den automatiska nettokoetnadsök

nincren och Qen automatiska skatteintäktsökningen växer med stigande ut

vecklingsgrad (tabell 56) . 

5. KOJO!ZNTAR 

Med hänsyn till osäkerheten vid up~skattni:agen av nettokostnadsökningen 

till följnav föregående års investeringar får undersökningsresultaten 

inte hårddras. Det iir 1l.ven tä.nkbart att denna nettokostnadsökning är 

~ot överskattad i undersökningen. Samtidigt har andra. automatiska 

nettokostnadsökningar (främst till följd av ökat antal åldringar·) emel

lertid ~~te varit möjliga att kvantifiera. Det är däroed vår upyfatt

ning ~tt undersök!:lingsresultaten ungefärligen antyder storleksordningen 

~v a~tomat iken på kostr~dssidan. 

Under perioden 1953-1965 har således drygt hälften e.v den årliga netto

kos-:;nadsökningen varit en följd av den 1ö:pande pris- och lönestegringen. 
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Denna anQel har därvid varit större hos de tillbakagåenQe än hos de 

expanderande ~ommunerna. Förhållandet är detsamrna betfäffande den re

lativa nettokostna~sökningen till följd av föregående års investeringar, 

vilket kan sammanhänga ~e~ att de tilloakagående (~~fört ~ed de expan

derande) kommunerna har en större andel investeringar (t ex inom åld

ringsvården) ~ed förhållandevis höga ~iftskostna~er . Nettokostnadsök

ningen till följd av föregående års investeringer har samtidigt - abso

lut sett - varit större hos de expanderande än hos de tillbakagående 

kommunerna, varvi d utvecklingsgraden tycks återge inflytandet från folk

mängden. 

Resultaten tyder vidare på att större delen av den årliga nettokostnads

förändringen varit en fö l jd av- från kommunledningens synpunkt - oyå

verkbara förhållanden ( föregående års investeringar sa~t löpande pris

och löneförändring). Hos primärkommunerna tycks större delen av den 

auto~atiska skattei~täktsökningen därigenom ha förbrukats av automatis

ka nettokostnadsåKDingar. Det tillgängliga materialet stöder näremot 

inte hypotesen, att denna andel är större hos de expa~eranne än hos de 

tillbakagående komounerna. Vad landstingen beträffar synes automatiken 

på skatteintäktssidan slutligen inte ha varit tillräcklig för att finan

siera automatiken på kostnadssidan. 
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KAPITEL 19. DEN AUTONOIV!A NETTOKOSTNADSFÖRÄNDRTifGEN 

1. niNEHÅLL 

Enligt samtliga modellvarianter bestäms den autonoma (= icke-automatis

ka) nettokostnadsförändringen i ekvation nr 10. I det följande stude

ras denna förändring hos arvalet av kommuner. 

2. MODELLEN 

Enligt modellen bestäms den autonoma nettokostnadsförändringen på 

föl jande sä.tt : 

den autono
ma netto
kostnadsför
ändringen 
år t 

den automatiska net
tointäktsförändringen 
å.rt 

Om parentesen <o sätts den= o. 

politisk 
variabel 
år t 

där 1 under ko~nalvalsår och parentesen samtidigt >O; 
3 POt = O under övriga år 

O.:=:: b
2 

.C. 1 nen närmare noll än 

tkb
3 

,;::: 1 och växer ned stigande utvecklingsgrad 

Vidare gäller hypotesen att för en långsikteperiod följande kvot ligger 

I!ä.rmare O än 1 : 

1. Kvoten mellan den autonoma och den totala nettokostnadsförändringen 

2. Kvoten mellan den autonoma nettokostnadsförändringen och de icke

automatiska investeringarna (dvs de utöver investeringsminimum), 

3. METOD 

Med utgångspunkt från uppskattningarna av den automatiska nettokostnads

förändri~~en till följd av föregående års investeringar har den auto-
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norna (= den total a minus den automatiska) nettokostnadsförä~d=ingen och 

den automatiska nettointäktsförändringen (= skatteintäktsförändrir~en 

vid föregående års utdebit ering ~inus den autonatiska nettokostnadsför

ändringen) beräknats i ett ma ximi- och ett minimialte~nativ. 

Under perioden 1953-1965 har det varit kommunalval unde~ åren ~954 , 

1958 och 1962. Såsom kommuner men knapp majoritet för det (de) regeran

de partiet(-erna) oetecknas därvid kommuner, där ar.deler. socialQemokra

ter och kom~ister å ena sidan inte u~derstigit 47 % och å andra sida~ 

inte överstigit 53 %av antalet nandat i fullmäktige respektive l ands

ting under perioden 1954-1965. Enligt denna definition har 22 %av de 

undersökta primä~kommunerna och 50 %av landstingen haft knapp ma~oritet 

under den studerade perioden (tabell 134). Partiförhål lande~~ i kom

munerna framgår även av tabell 92. 

4. ~L~T 

4. 1. Andelen autonoma netto~ostnadsminskningar 

Av de autonona nettokostnadsförändringarna under perioden 195)-1965 har 

i medeltal 70% i maximi- och 65% i mini~ialter~~tivet varit r.eeativa . 

Den automatiska nettointäktsförändringen har varit negativ i likna~de 

utsträckning. Samtidigt har den au tonoma nettokostnadsförändringen oct 

den automatiska nettoint~~tsförändringen tenderat ~~iera åt sa~Ia håll 

under perioden 1953-1965. ~os såväl prinärkomnmnerna (sau.tliea strata) 

som landstingen är det därvid fråga om ett mycket starkt signifikant 

s~ band, 

4. 2 . Den autonoma nettokostnadsförändringens relativa storlek 

I relation till i nvesteringarna (exklusive de statligt tidsbestända) un

der perioden 1953- 1965 har den autonoma nettokostnadsökningen i medeltal 

utgjort i tnini~ialternativet 1 %och i maximialternativet 3% (tabell 59). 
Av den total a årliga nettokostnadsö~en i löpande priser ~der denna 

perion har samtidigt nellan 0-13% varit autonon (tabell 56) . 
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4.3. Funktior.er. 

Undersökningsresultaten har föranlett oss att uppgiva restriktionen, att 

den autonoma nettokostnadsförändringen inte kan vara neg~tiv. Vid skatt

ningar. har därmed sa.mtli.e;a a~.:.tonome. nettokostnadsförändringar - positiva 

som negativa- under pe~ioden 1953-1965 nedtagits. 

Signifikant utslag för den automatiska nettointäktsförändringen har re

gistrerats hos pr·inärkommunerna med undantag för de starkt expanderande 

(tabell 58- rr.axirr.ialternativet). Antalet utslag är något fler vid maxi-

Bild 51. Den autonoma nettokostnadsförändringen under perioden 1953-

1965 hos en av ~rvalets ~ommuner (nr 55). 1952 års priser. 

tkr r-----~-------T------~------~----~~----~---

50 

-50 

-100 

-5.4 -56 

l y = - 201177 + 0,32 x 

Kätl a: tabt-11 58. 

-58 -60 -62 -64 

2 R ::0,34 

'beräknat värde (V 

faktiskt värde {Y) 

residual cv-v1> 

{den avtomatiska nettointäktsförändringen) 



mi- än vid mi~imialternativet för den autom~tiska nettokostnadsförend

ringen. skattningsresultaten är i övrigt likartade i de tva alterna

tiven. Interceptet är i regel negativt och reeressionskoefficienten 

(b2 ) i eeno~sn~tt 0,38. Den skattade funktionens anpassnit~ till det 

statistiska materialet är dock i allmänhet ~indre god. I medeltal 

"förklarar" lien auto~atis:ca nettointäktsförändringen endast 30-35 % ev 

den autonoma nettokostnadsföränQringens variens (bild 51). 

Ho~ storstäderna och lanQstingen har något signifikant ir~lytande inte 

påvisats från den au torr.a tiska nettointäktsförändringen. Något signifi

kant '.ltslacr för politikvariabeln h<tl' inte heller erhållits i u.rvalet 

av korr.muner. 

5. KOMMENTAR 

Beräkningen av den autono~ (= icke-autonatiska) nettokostnadsföränd

ringen har bland annat utgått från en ungefärlig uppskattning av netto

kostnadsföränciringen till följd av föregående års investeringar. Det 

är därmed inte säkert, att beräkningen ifråga återger vad den är avsedd 

att ~terge, nämligen Qen årliga kostnadsförändring, som kommunen kan 

påverka. Eftersom nen autonoma nettokostnadsförändrir~en, vilken i mo

O..ellen endast kan vara positiv, varit negativ hos de t.:.ndersökta kor:mF..mer

na under cirka 2/3 av periocien 1953-1965, kan det ex~ r:~pelvis göras gällan

de, att u~dersökningen .systematiskt överskattat stor·ieken (nivån) på den 

automatiska nettokostnadsökningen till följd av föregående års investe

ringar. Även om så skulle vara fallet, kan den autonoma nettokostnads

förändringens utvecklinrr år från år ändå vara approximativt rättvisande. 

Av hänsyn till Qe osäkra uppskattningarna är det emellertid tillrådligt 

att tolka ~ndersökningsresultaten meQ särskilt stor försiktighet. 

Även om den autonoma nettokostnadsförändringen skulle vara något under

skattad, kan resultaten ändock betraktas såsom ett stöd för hypotesen 

att denna förändring är förhållandevis liten jämfört med såväl den to

tala nettokostnadsförändringen som investeringarna (exklusive de stat

ligt tidsbestända). Ett systenatiskt inflytande från den automatiska 

nettointäktsförändringen (= skatteintäktsförändringen vid föregående 

års utdebitering minus den auto~atiska nettokostnadsförändringen) på 

den autonoma nettokostnadsförä~dri:agen har· även påvisats hos de under-
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sökta primärkommunerna . Den autonoma nettokostnadsförändringen har ten

derat var a positiv vid en automatisk nettointäktsökning och negativ vid 

en automatisk nettointäktsminskning. Det tillgängliga materialet stöder 

däremot inte hypotesen om politiskt motiverade nettokostnadsökningar 

under år med kommunalval i primärkommuner med knapp majoritet i fullmäk

tige för det {de) regerande partiet{-erna) . 



KAPITEL 20. TOTAL- OCH KAFITALSFA.R.ANDE 

1. nrnEHÅLL 

Efter det att kornmunledningen bestämt den autonoma nettokostnadsföränd

ringen, framkommer totals~~ndete föränåring vid föregående års utdebi

tering såsom en rest:9ost (= cien automa,tiska. skatteintäktsförändringen 

minus den totala nettokostnadsförändringen) . Sedan skatte~eglerings

fondens fö r ändring är bestäm~ framkommer kapitalsparandets förändring 

vid föregående års utdebitering l ikasä som en r estpost (• totalsparan

dats förändring vid föregående års u~debitering minus förändri ngen i av

sättningar till el ler uttag från skatteregleringsfonden) . Vid sidan 

av modellen har såväl total- som kapitalsparandats förändring (vid före

gående års utdebitering) omformulerats till teetbara uttryck, vilka pre

senteras och skattas i det föl jande . 

2 . OMFOIDIDLERAT UTI'RYCK 

Genom att insätta modellekvationerna för den autono~a och den automatis

ka nettokostnadsförändringen i ekvationen för total- respektive kapital

sparandeförändringen vid fö regående års utdebi tering kan föl jande test

bara uttryck närledas. 1) 

förändring av 
total sparande 
år t vid före
gående års ut
debitering 

och 

----------negativ in-
teroept 

+ 

den automatiska skatte
intäktsföränåringen år t 
(dvs vid föregående års 
~tdebitering ~=xt_1 ) 

1) I ett särskilt bihang till del II, vilket finns att tillgå hos för
fattaren, visas att de omformulerade uttrycken utgör godtagbara 
approximat i oner för modellens bes t äoning i form av restposter . 



~~ 
Xt=Xt-1 
-D 

st =O 

förändring i kapi
talsparande år t 
vid föreeående års 
utdebitering (exkl 
ökning genom uttag 
från skatteregle
ringefonden, dvs 
- D ) st =O 

________. 
negativ i n
teroe:pt 

+ Ll. y t 

Ät"'Xt- 1 
- D st =O 

1) 

den automatiska 
skatteintäktsför
ändringen ~inus av
sättning till skat
tereglerinBsfonden 
år t 

där kc1 ~ ko6 <:. O 

O < c 2, o
7 

< 1 

c2 > c
7 

( förutsatt att A Y varierar mer än 4Yak) 

Enligt denna formulering bes tår sparandeförändringen av två delar : 

1. En neaativ del- i nterceptet- som är en approximation f ör främst 

~en automatiska nettokos tnadsfö~ändringen ti ll fcl jQ av föregående 

års invester-i~r (dvs tkak • N~_1 ). 2 ) Interceptets numeriska vär

de antas c.äi·med även växa meå. stigande utvecklingsgr·ad. 

2. En del , som står i ett positivt samband med ska ttelntäktsföränd

ringen. On den automat iska skatteintäktsför~nciringen överstiger 

den automatiska nettokostnadeförändringen, ko=er enligt modellen 

en viss - förhållandevis liten - anå.el av differensen att tas i 

i) Vid en minskning av totalsparande t (vid föregående års utdebitering) 
kan enligt modellen ett uttag aktualiseras från skattereglerings
fonden, varigenom denna minskning endast delvis slår igenom på kapi
oa.lsparandet . Uttagets storlek är därvid inte bestämt av kapital
s~andets utveckling. Ett uttag från skatteregleringsfonden kan 
emellertid indirekt vara motiverat av en önskan att öka kapitalspa
randet . Den del av kapitalsparandet, som motsvaras av detta uttag, 
är då inte orsakad av utan snarare en orsak till skattereglerings
fondens förändring. För att den kausala riktningen skall vara en
tydig ingår inte denna del i det omformulerade uttrycket för kapi
talsparandats förändring. 

2) Ifall enligt modellen skillnaden mellan å ena siå.an totalsparande
minimum och å andra sidan föreg~enQe års totalsparande ~lus föränd
ringen av affärsverks~parandet vid föregäende års priser är positiv , 
innefattar interceptet även denna skillnad. 



anspråk av ~utonoma nettokostnadsö~~ingar. Den större, återstående 

delen av den a~tomatiska nettointäktsökningen antas i stället bli 

sparande. Andelen sparande kommer då att vara ännu stö~re i för

hålla!l.de till den automatiska skatteintä~tsök.:'lingen. Koefficien

te~ viQ ~en auto~atiska s~~tteintäktsförändrincren (dvs c2 respek

tive c,() antas följaktligen ligga r..är~ 1. 

Eftersom den automatiska nettokostnadsförändringen - enligt modellen -

utgör en förhållandevis liten andel (= tkak) av föregående års investe

ringar, kommer förä.ndri~e~ hos dessa endast att påverka sparandats v~ 

riationer i väsentligt för!Tiinskad c-rad. Variationerr_a i skatteintä.ktet'

na (vid föi·egåcnde ål' s l:.tdebi tering) anta::; ö.äremot n1istan oförminskc.t 

påverka sparandevariationerna. Även arr. i:'lvesteri:r.garnas svängningar 

skulle vara större än skatteintäkternas, ttcrspeglar - enligt ovanståen

de uttryck - spa.rar,dets svängningar därmei i huvudsak si@tteintäkternas 

variationer. Som följ(i av det negativa interceptet sticrer sparandeök

ningen dessutom - relativt sett - med växande skatteintäktsöknirl.G'ar. 

3. ~'IETOD 

skattningen av cie båda omformuleraQC utt1·ycken är avsedda att utgöra en 

indirekt, kom9letterande test av vissa av hypoteserna beträffande den 

~utomatiska och den autonoma nettokostnadsförändringen. Detsamma gäller 

den kot~pletterande skattninrr av kap~talsparandefunktionen, som redovis~s 

i appendix 4. 

I modellen best8r driftsparandet av skatteregleringsfondens förändring. 

Vid beräknina av kapitalsparandet (~ totalspaPande minus driftsparande) 

har hänsyn ciock tagits till att även andra :former av driftsparande (t ex 

avsättningar till pensionsfonder) förekommit hos vissa av dc undersökta 

kommunerna under den ötUQeraQe perioQen. 

Under de år, som -.ltdebiteringe!'l färänG.rats undei· perioden 1953-1965, har 

total- respektive kapitalsparanQeförändringen vid oföräncirad (~ föregåen

de års) utdebitering beräknats med utgångsp-.lnkt från i första hand apa

r·andef/Jrändringen för övriga år, dvs de med oförändrad utdebitering. 

Ifall utdebiteringen förändrats under större delen av perioden har i 

stället s~arandet vid oförändrad utdebitering beräknats utifrån en sk~tt-



286 

lling av skatteintä.ktsförändrincren (sisom en funktion av sparandeföränd

ringen) unQer åren med utdebiteringsförändring (tabell 62). EP-ligt mo

dellen är skatteint~~tsökningen till följd av en utdebiteringshöjning 

C.å bestämd. av önsicemålet att uppnå en viss totals::parandeök:tri:og. 

I de b~da o~formulerade uttryc~en har den ~utoDatiska nettokostnadsök

ningen till följd av föregående års investeringar ap::proximerats till en 

konstant, vilket är mindre färsvarligt ju mer denna ökning växer (som 

följd av exempelvis en fortgående investeringstillväxt i starkt expande

rand.e kommuner·) eller varierar över tiden. För de undersökta kommunerna 

har av C.en anledningen även variationskoefficienten för den automatiska 

nettokostnadsö~~ingen ber~~ts för perioden 1953-1965. 

I jämförelsesyfte korr.mer kapi"tals:parar..deförändringen även att skattas 

per invånare. Det blir därmed även rnöjligt att bedöma i vilken utst::-äck

ning, son den aultipla korrelationskOQfficienten - fränst i expanderande 

komnuner -blivit större än elje~t 9å grun~ av över tiden (numeriskt 

sett) växar_de tillskot-t (förändringa!'). 

4. RESULTAT 

4.1 . Totalsparandet 

Vad totalsparandefunktionen beträffar har mycket starkt sicnifikant ut

slag registrerats för skatteintäktsförändringen vid föregåend.e ärs utde

bitering (bild. 52). Utslag har erhåll i t s hos ht:.V'.lddele~ av ::primä.I·kommu

nerna samt hoa samtliga storstäcier ocb landsting, varvid den skattade 

koefficienten i genomsnitt är o,89, o,87 r·espektive 0,83 (ta.bell 60). 

Under perioden 1953-1965 har den autonoma nettokostnadsföräP-dringen san

tidigt upPGått till i genomsnitt 11 % respektive 34 % (vid maximi- och 

minirr.ialternativet för nettokostnadsförändr:j..ngen till följd av föregåen

cie &r s investeringar) av d.en automatiska skatteintäktsfö:cändringen. 

För landstingen är motsvarande :procenttal O respektive 28 (tabell 64). 

:-:Ios cie under·sökta primärkommunerna "förklarar" den skattade fun_'<tionen 

i genomsnitt cirka 3/4 (hos landstingen 2/3) av variansen i totalsya~an

deförändringen vid föregående irs ut~ebitering. Denna andel är därvid 

~ågot högre hos de tillbakae~ende än hos de expanQerande kommunerna 

(tabell 6o). 
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Bild 52. Förändringen av totalsparande vid föregående års utdebitering 

under perioden 1953-1965 hos en av urvalets kommuner (nr 23). 

19 52 års priser. 

A. 

-54 -56 -59 

B. 
y 

600 

400 

-60 -62 

1< (S3) 

-64 

faktiskt värde-(Y) 
be-räknat värde-(Y1) 

residual (Y -Y1) 

-600 -400-~~~~ x (6~)200 400 600 x 
(56) )( 

(60)'x 

-400 

Kälta: tabe-ll 60 . 

v'= -59,08+ 0,89x (förändring av skatte
intäkten vid töregående års utdE-bi
tering) 
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Den skattade totalsparannefunLtionens interce~t är vidare negativ. Hos 

primärkommunerna och storstäderna ligger interceptets numeriska värde 

-genomsnittligt sett- närma~e minini-än MaxiMivärnet för nen uppskat

tade nettokostnadsök:!'lingen till fCljd av före{;ående års investeringar. 

Interceptets numeriska värde är i stället hos landstingen något mindre 

än detta mininivilr:l.e (tabell 55A och 60). Hos de tmdersök"ta ko~P.munel·na 

sarr.varierar enligt bild 53 dessutom interceptets n~meriska värde mycKet 

starkt med såväl folkr:längden som den uppskattade nettokostnadöökningen 

till följd av fö~ecående års investe~ingar (minimi- eller maximialterna

tiv). I li:iliet med denna nettokost!:l.adsökning växer interceptets nume

riska värde även med stigende utvecklingsgrad (tabell 55B). Sa:ntidigt 

är det numeriska värdet av interceptet per invånare - cenomsnittligt 

sett - större hos de expanderande än hos de tillbakagående primärko~

~nerna (tabell 61B). 

Hos de undersökta primärko~~erna har vidare standardavvikelsen för 

den upps~attade nettokostnadsökningen (till följd av föregående års in

vesterincrar) varit ungefär like (hos landstingen hälften så) stor som 

det aritmetiska meniet (tabell 56). 

4.2. Kapitalsparande 

skattningsresultaten för ka~italsparandefunktionen överensstämner täm

ligen väl med totalsparandefunktionens. Hos knappt 30 % av :pr·iroä.rkom

munerna och cirka 2/3 av landstingen är den skattade koefficienten där

vid lägre i ö.en föna (c7) än i d.en senare (c2 ) funktionen (tabell 65). 

Genonsnittligt sett skil~er sig värdena på ne båda koefficienterna enligt 

tabell 60 och 61 ~ock endast obetydliGt (o,88 mot o,89 respektive 0,84 

mot 0,83). 

För såvi:i.l J)rit~är- som landstingskommunerna är värdena på inte"'cepten 

i stort sett likartade i kapital- och totalsparandefunktionerna. För 

storstäderna, lancistineen samt 3/4 av PL·imiirkommunerna avviker dessa 

värden mindre än 1 O % från varandra (tabell 65). 

Den skattade koefficienten i kapi talsparandefunktioner. för hela perioden 

respektive åren med oföränirad utdebitering avviker vidare i genomsnitt 

mindre än 10% från varandra. Resultaten vid skattningen av skattein-



Bild 53 . Korrelation mellan folkl'llä.ngd, uppskattad nettokostnadsök::ning 

och interceptet i totalsparandefun..lctionen hos urvalet av kom-

muner. 

A. Primärkommunerna 

a 

0,94 

B. Landstingen 

b 
0,85 

a = Folkmängd den 1/1 1966 

b = Aritmetiskt ~edium för uppskattad nettokostnadsökning till följd 

av föregående års investerL"lgar under perioden 1953- 1965 (minimial

ternativ) . 1952 års priser 

c = Det numeriska värdet av interceptet i den skattade totalsparande

funktionen . 1952 års priser 

Källa : Ta:hell 40, 55 och 60 
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t äktGförändringen under de år, so~ ut!iebiteringen förändrats, överens

etä:mr.€r 2.ve:-t ungefärligen ~e !i undersökningsresultaten för hela :perioden. 

Förhål~anQet mellan koefficienten (c
7

) i kapitalsparandefunktionen och 

det inverterade vä~det av koefficienten i skatteintäktsfunktionen (c28 ) 

är exempelvis genow.rr~ende ~indre än 1 (tabell 61 och 62).
1

) 

Undersökninosresul ta~en förä.r.dras slutligen inte nätr.nvärt om kapital

s?arantl.eförändringen skattas per invånare. Resultaten vid s~ttning för 

varje stratu~ eller för samtliga kommuner ( för varje år eller hela perio

O.en) ~ även li2<artade som vi C.. ska.ttnil'\,c-en för varje kommun (tabell 61B). 

Ett systematiskt ir~lytande på total- respektive kapitalsparandeför änd

ri~gen har således påvis~ts från skatteintäktsförändringen vid oföränd

!'atl. ( ~ föregående års) utdeoi ter i~· hos huvudö.elen av de undersökta kom

munerna. Av s:mtteint1i..<:tsförändrir..gen har därvid i medeltal nära 90% 

sl.:;.git ie;encm på sparandeförändringen , vilket kan vara ett uttryck för 

a-tt endast en förhållandevis liten andel av den automatiska. skattein

täktsfö~ä~d=ingen tagits i ansp~åk av autonoma (icke-automatiska) netto

kostnaasc~~~ngar . Som följD. av ået negativa interceptet i de skattade 

~ur~tio~erna har sparandat dock - vid skatteintäk~sökning - ökat ~indre 

eller - vid skatteintäktsminskning - sjunkit mer än skatteintäkten (vid 

föregående års utdebitering) . r~terce?tets numeriska värde samvarierar 

C..essuto:r. :r.eci utveckliX!ffsgrad.e;J., vilken å.ärvid tycks återge inflytande 

från folkmäng&en. 

Undersö~ngsresultaten (inkl usive den ko~pletterande skattningen i 

appendi~ 4) synes även vare förenliga med hy~otesen, att interce:ptet i 

de båia s?a~funktione!'na a~?roximativt åter~er Qen genomsnittliga årliga 

nettokoetnatsö~~n till följd av föregående års investeringar . Av 

~~nfcrelaen med iLterceptet att döna tycks undersökningens minimialter-

1) Såson visas i et"; separat bihe.ng till del II, vilket finns att till
gå hos författaren, är vid ska.tteintäktsökningar: 

l 
c 28 < ~7 eller -

1
- <1. 

0 28 
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nativ för denna nettokostnadsökning därvid vara mer realistiskt än maxi

mial te .rna t i vet hos primärkommunerna . Vad landstingen beträffar kan den

na jämförelse möjligen tyda på, att även minimialternativet i någon mL~ 

överskattat den automatiska nettokostnadso~en (till följd av före

gående års investeringar) under perioden 1953-1965. Eftersom uppskatt

ningen av denna nettokostnadsökning endast bygger på ett mycket be

gränsat empiriskt underlag, får dessa slutsatser dock betraktas med 

särskilt stor rörsiktighet . 
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KAPITEL 21 . SKATTEREGlERINGSFONDEN 

1 . noo:HÅLL 

sedan totalsparandat vid föregående Ars utdebitering är fastställt, tar 

kommunledningen i modellen ställning till skatteregleringsfondens för

ändring. I det följande studeras denna förändring under perioden 195?-

1965. 

2 • t•!ODELLEN 

Enligt modellen bestäms skatteregleringsfondens :förändring på följande 

sätt : 

..______.__. 
skatteregle
ringsfondens 
f' ör ändring 
år t 

___________.... 
politisk 
variabel 
år t 

totalspara."lde
förändringen år 
t vi.d föregående 
års utdebitering 

där O L c
3 

< 1 men närmare O än 

kc10 ~ O och kc11 ~ O 

f'ö'rändring 
i konjunk
turvariabel 
år t - 1 

+ 

4PO = dummyvariabel med värde 1 (kommunal valsår) eller O ( = öv

riga år) 

Hos primärkommunerna antas det.numeriska värdet av koefficienten kc
10 

sjunka respektive kc11 stiga. med utvecklingsgraden. 
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3. romron 

Under år 1953 och 1954 -~r ~elativt stora avsättningar obligatoriska 

till den s k allmänna skattereglerino'YSfonden . För urvalet av kommuner 

har a v den anledni ngen s~tteregleringsfondens föräLdring ~ndersökts 

för perioden 1955-1965 . De avsättningar (förhållandevis små), son ~nder 

åren 1955-1957 var oblicatoriska till den s k särskilda skatteregle

ringsfonden, innefattas däremot i denna förändring. För perioden 1955-

1965 undersöks även i vilken utsträckning, som fondut tagen h~llit sig 

inom den legala maximinivån (= 1/3 av den allmä.nna skattereglerings

fondens största behållning under något av de tre n~rmest föregående 

åren). Det blir uärmeQ även ~öjligt att bedöma begränsningen i den 

följande skattningen, vilken ej tar hänsyn till eventualiteten av att 

den legala ~estriktionen utlösts och närigenom best~t uttagets storlek. 

Eftersom minin:ika.ssan ej ~n isoleras (annat i:i.n :på ett eycket schablon

mässigt sett i det s tatistiska materialet), har det däremot inte varit 

mö~ligt att jänföra fond~ttagen ned den finansiella naximinivå, son gäl

ler i modellen. 

Vid skattningen av skatteregleringsfonQens förän~ing ~vtn~s slutligen 

indikatorn på den lokala konju~turen (dvs den årliga förändringen av 

taxerad i~~onst per invånare) såsom ställföreträdare (pro~~ariabel) 

för komnunledningens konjunk~~rförväntningar . 

4. RESULTAT 

4 . 1. Antal fonddis;posi tionel' 

Hos urvalet av kommuner har drifts~arandet i huvudsak utgjorts av (den 

allmänna och den särskil~) skatteregleringsfondens fö~ändring. Under 

perioden 1952-1965 har avsättningar (~ positivt driftsparande) och ut

tag (~ negativt driftsparande) till denna f ond tenderat ta ut varaP-dra . 

Totalsparandat under denna period har därigenom hel t (prinärko~nerna) 

eller till 95% (landstingen) u tgjorts av kapit alsparande (tabell 51) . 

Under perioden 1955-1965 har ca 70 % av primärkommune~ och 90 % av 

landstingen haft en allmän skatteregleringafond. Fördelningen p~ ex-
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panderande och tillbakagående kommuner är därvid tämligen l ikartad. Un

der åren 1955-1965 har antalet fonddispositioner (avsättningar eller 

uttag) per kommun (med allmän skattereglerings f ond) varit i genomsnitt 

~re ( "!;abell 51). 

4.2 . Den legala restriktionen 

Av uttagen från den allmänna skatteregleringsfonden under per ioden 

1955-1965 har 22 %hos prioärkommunerna och 14% hos landsti ngen över

stigit den oaximinivå, son kommunallagen anger . Nära hälften av uttagen 

har vidare legat inom 50-100 % av denna nivå (tabell 68). 

4. 3. Funktionen 

Fcr ko~muner med s~tteregleringsfond har signifikant utslag för total

sparandeföränåringen (vi~ föregående års utdebitering) endast registre

rats hos de starkt och m1cket starkt expanderande kommunerna . Total

sparandefö:-änriringen "förklarar" därvid i medel tal knappt 40 % a v va

riansen i skatteregleringsfondens förändring. Den skattade koefficien

ten ( c
3

) är vidare i genomsnitt 0,14 (tabell 69). Av en totalsparande

ökning har följaktligen i medeltal 14 %avsatts till skattereglerings

fonden medan 14 % av en totalspara.ndeoinskning kompenserats genom uttag 

från denna f ond (bild 54). 

Hos storstänerna och landstingen är det inte något signifikant utslag 

för totalsparand.eförändringen. Något utslag för den politiska varia

beln eller den tidsförskjutna konjunkturvariabeln har vidare inte re

gistrerats hos de undersökta kommunerna. 

Eftersom drygt vart femte fonduttag har överskridit den maximinivå, som 

gällande lagbestämmelser anger, kan det ifrågasättas om den legala 

restriktionen varit verkningsfull . Skattningen av skatteregleringsfon

dens förändring (utan hän~ tagen till denna restriktion) behöver då 

ej heller innebära någon nämnvärd begränsning. 

Undersökningsresultaten stöder således inte hypotesen, a tt- i kommuner 

~ed kna~~ majoritet i fullmäktige för det (de) reger ande partiet(-erna) -
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Bild 54. skatteregleringsfondens förändring under perioden 1955-1965 

hos en av urvalet s kommuner (nr 122). 1952 års pri ser. 

t kr 

too 

50 

o --
-50 

50 

-50 

- 56 -58 

l Y = - 8,83• 0,16x 

Källa: tabt>ll 69 . 

-60 -62 -64 

beräknat värde (y 1) 
f akt i si< t värde (Y) 

residua\ (Y-yl) 

(totalsparandeförändringen vid föregående 
års u1deb i ter i ng ) 

politiskt betingade fonduttag (i syfte att undvika eller minska en ut

debiteri ngshö jning) f örekommer under år med. kommunalval. Unå.ersökningen 

ger inte heller något belägg för att skatteregleringsfondens föränåring 

bl and annat bestäms av kommunledni ngens konjunkturf örvä.ntningar . Mät

ningen av dessa förväntningar kan dock sät tas ifråga. .Även om den år

liga förändringen i den taxerade inkomsten per inviDare kan betraktas 

som en unge färlig indikator på den lokala konju~~turens utvec~ling, är 
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det exempelvis inte säkert att denna variabel därmed återger eventuella 

konjunkturförväntningar. 

Ett systenatiskt inflytande från totalsparandeförändringen (vid före

gående års utdebitering) har endast påvisats hos de starkt och mycket 

starkt expanderande kommunerna. De få utslagen för denna variabel kan 

dock sammanhänga med att skatteregleringsfonden i medeltal endast för

ändrats tre gånger under perioden 1955-1965. 1) Med hänsyn till de få 

utelagen kan inte heller några bestämda slutsatser dras om totalsparan

deförändringens inverkan på skatteregleringsfondens förändring. 

Sammantaget stöder undersökningsresultaten således i mycket liten ut

sträckning de hypoteser, som gäller skatteregleringsfondens förändring. 

1) Med hänsyn till detta förhållande hade funktionen alternativt kun
nat skattas i två steg. Först "förklara,s" varför skattereglerings
fonden i den enskilda kommunen förändras under vissa år men inte 
under andra år ( dummyvariabel med värde 1 respektive O). De år 
skatteregleringsfonden förändrats kan därefter skattas separat i 
syfte att försöka "förklara" förändringens storlek. Eftersom det 
då blir fråga om få observationer per kommun, får skattningen i 
steg nr 2 göras stratumvis. 
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KAPITEL 22. KAPITALFONDERNA 

1 • I NNEHÅLL 

Sedan skatteregleringsfondens förändring bestämts, tar kommunledningen 

enligt modellen ställning till förändringen i avsättningar till eller 

uttag från kapitalfonderna. I det följande studeras denna förändring 

i urvalet av kommuner. 

2 . MODELLEN 

Den årliga förändringen i avsättningar eller uttag från kapitalfonderna 

bestäms på följ ande sätt i model len: 

l, 

förändring i av
sättningar till 
eller uttag från 
kapitalfonderna 
å.rt 

förändring i ka
pitalsparandet år 
t vi d föregående 
års utdebitering 
och affärsverks
priser 

förändring i 
en konjunktur
variabel år 
t-1 

där O ~o8 !S_1, kc12 ~O och det numeriska värdet av ko12 sjunker med 

stigande utvecklingsgrad. 

3. MEI'OD 

Intäkter från f örsäljning av fast igheter och andra anläggningstillgångar 

skall enligt kormnunallagen - såvida de ej används till inköp av en annan 

anläggnings tillgång - avsättas till den allmänna investeringsfonden. 

En avsättning av s k försäljningsmedel, vilka i modellen är exogent be

stämda, har dA inte något samband med kapitalsparandeförändringen eller 

konjunkturförvä.ntningarna. Vid skattningen innefattas av den anled

ningen inte en sådan avsättning i kapitalfondernas förändring. Avsätt

ningar av försäljningsmedel (ef ter avdrag fö r inköp av fastigheter o d 

samma år) har därvid beräknats med ledning av den kommunala f inansstatis

tiken, För att pröva undersökningsresultatens känslighet har dock i ett 

a l ternativ dessa avsättningar medtagits, 



Likson vid skatteregleringsfonden bar det inte varit möjligt att jämföra 

fonduttagen med ~odellens fina~siella maximinivå för sådana uttag. 

4. REsULTAT 

4.1. Antal fonddis~ositioner 

Under perioden 1952-1965 har sa~tliga un~ersökta konmuner haft kapital

fonder. Dessa fonder· har genomgående förändrats så gott som varje år 

under denna ~eriod (tabell 52). Det har med andra ord varit fråga om 

en regelbunden fondering. Kapitalfonderna har därmed använts i mycket 

större utsträckning än ~<atterecleringsfonden (tabell 51). 

För perioden 1952-1965 har de sammanlagda avsättningarna till kapital

fonderna i regel varit något större än uttagen. Mellan år 1952 och 1965 
har kapitalfondernas behållning därieenom- absolut sett - ökat något. 

Denna ökniii€, dvs nettoavsättningarna (= avsättningarna minus uttagen) 

har hos primärkommunerna utgjort 7 %av kapitalsparandet under perioden 

1952-1965. Undantas avsättningar av försäljningsmedel s~unker denna an

del till 3% (tabell 52). 

4.2. ~~nktionen 

signifikant utslag för kapitals?arandeförändringen (vid föregående års 

utdebi ter>ing och affär>sverkspr>iser>) har r·cgist~erats hos de starkt till

bakagående, de starkt cx9ander>ande, de mycket starkt expanderande och 

samtliga primär>kommuner samt hos landstingen och en av storstäderna (Gö

teborg) {tabell 70). De signifikanta utslarren vid kapitalfonderna res

pektive skatteregleringsfonden gäller> därvid i regel oU .. :<a koJT.rnuner (ta

bell 143). 

Den skattade fUnktionens koefficient (c8 ) är i medeltal 0,77 hos primär

kommunerna och 0,38 hos landstingen. 1) Interceptet i denna funktion lig

ger vidare - genomsnittligt sett - nära o. Kapitalsparandeföränd-

1) I notsats till vad den (i kapitel 15) uppgivna hypotesen anger, är 
det dessutom ett signifikant positivt samband mellan den skattade 
koefficienten och utvecklingsgraden. 
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Bild 55. FöränUringen i avsättningar till eller uttag från kapitalfon

derna under perioden 1953-1965 hos en av u~ralets kommuner 

(nr 2). 1952 års priser. 

lkr~----~-------r------,-------.------.-------r---

-54 -56 

1 
y = 13,17· 0,84 x 

Källa: tabell 70. 

-ss -60 -62 -64 

faktiskt värde (Y) 

beräknat värde (Y l) 

(= törändring av kapi1alsJ?arandeo vid föregåeonde
ars utdeb•tering och affärsverkspriser) · 
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ringen "förklarar" i rr.edeltal cirka 40-45% av variansen i den årliga för

ändringen av avsättningar till eller uttag·frår. kapitalfonderna (bild 55). 

Något utslag för den tidsförskjutna konjunkturvariabeln har inte erhål

lits hos de unQersökta kommunerna. Undersökningsresultaten förändras 

inte heller nämnvärt ifall avsättningar av försäljningsmedel inkluderas 

i kapitalfondernas förändring. 

5. KOMMENTAR 

Vid studiet av &en årliga förändringen i avsättningar till eller uttag 

från kapitalfonderna har ett systematiskt inflytande från kapitalsparan

deförändringen (vid föregående års utdebitering och affärsverkspriser) 

således påvisats hos samtliga undersökta kommuner (med undantag för de 

svagt tillbakagående och de svagt expanderande kommunerna). större de

len av en ökning av kapitalsparandet tycks genomgående avsatts till ka

pitalfonderna. En minsknine av kapitalsparandet synes i stället i hög 

grad kompenserats genom fonduttag. I medeltal "förklarar" kapitalsparan

deförändringen nära hälften av den årliga förändringen i fondavsätt

ningarna eller -uttagen. Kapitalfonderna har därvid- i motsats till 

skatteregleringsfonden - förändrats varje år under perioden 1953-1965. 

Liksom beträffande skatteregleringsfondens förändring har någon inverkan 

på fondbeteendet inte konstaterats från konjunkturförväntningsvariabeln. 
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KAPITEL 23. AFFÄRS~lS FRISER 

1. DillEHÅLL 

I undersökningen betecknas ko~nala verksamheter (t ex elverk), som 

regelbunnet lämnar intäktsöverskott, såsom affärsverk. Enligt modellen 

är affärsverkens priser koppla.de till utdebiteringen, vilket studeras i 

det följancie. 

2. !'IIO:LlELLEN 

Vad primärkommunerna beträffar innebär kopplingen mella.n utdebiterir~en 

och affärsverke~s ~iser enligt modellen: 

1. .!.:!j_ prissänkni!:lgar inte före~ornmer 

2. .!.:!j_ affärsverkens priser höjs samticiigt som utdebiteringen 

3. Att priserna därvid höjs - relativt sett - lika mycket som utdebi

teringen 

4. !ii- i ko~ner ned knapp najoritet i fullmäktige för det (de) 

regerande pertiet(-erna) - prishöjningar förekommer i mindre ut

sträckning under år med konmunalval än under övriga år 

5. Att prishöjningar förekommer i större utsträckning hos expan

derande än hos tillbal<:agående kommuner. 

OCodellen utgår från att prisförändringar inte förekommer i den s k icke

affärsdrivande verksamheten. I verkligheten har sådane prisförändringar 

emellerti6. företagits i de undersökta. kornr.ru.nerna. Prisförändringarna i 

den icke-affärsdrivande verksamheten komMer av den anledningen även att 

studeras. I de undersökta kommunerna har antalet prisförändringar i 

hamnrörelse och renhåll~ingsverk dock varit alltför få för att kunna 

bilda u~derlacr för en generaliserande analys (tabell 78). Undersök

ningen omfattar därmed endast prisförändringar hos elverk samt vatten

och avloppsverk. Analysen baseras därvid på uppgifter från Svenska 
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Elve~ksföreningens och Sve~ska Vatten- och Avloppsfäreningens statistik. 

Ifall de~ statistiska infor~ationcn inte varit tillräcklig, har korr.plet

tera~~e up9gifter insarr.lats genom telefonförfrågningar i berörda kom-

;nuner. 

Geno:-r. nya lagbeatä.T"T,elser från och med år 1960 ökades komm: .. mena möjlig·

heto~ att införa och höja avloppaavgifter. Av den anledningen studeras 

prisfö~än~ingarna även separat för perioden 1960-1965. 

4. RESULTAT 

Under perioden 1953-1965 har ant~let prisförändringar hos elvarken samt 

vatt~n- och avloppsverken varit betydligt fär~e än antalet utdebite

ringafärändrin~;ar (tabell 78, 81). Av prisfcrändringax·na r.os vatten

och avloppsverken har därvid 3/4 fallit :;>å perioå.en 1960-1965. 

Hos elverken, av vilka 90 % reg-elbundet lämnat intäl<:tsöverskott, har 

prise~na i medeltal förändrats en g~~- unå.er perioden 1952-1965. Under 

~enna :;>eriod har vidare de vatten- och avloppsverk (= 30% av samtliga), 

som enligt den ~ppställda definitionen är att betra~ta såsom affärsverk, 

haft signifikant fler prisförändringa~ än övriga vatten- och avlopps

verk (tre respektive en prisfäräniring ~er ver~). Av prisfö~är.dringar

na hos elverken sam~ -va~~en- och avloppsverke~ har därvi~ cirka 90 % 
fallit på 1e expanderande primä~kommunerna (tabell 78). 

Av prisförändringa:rna har vidare cirka 2 % hos vatten- och avloppsverken 

samt 20% hos elverken ~~it prissänkningar. 

4.2. S~band utdebiterir4;s- och prisförändringar 

:.:roa å.e undersökta primärkommunerna förelic;ger vare sig för el verk eller 

vatten- och avloppsve~k något signifikant sanband mellan utdebiterings

cc~ prisföränQringarna under perioden 1953-1965, vilket beträffande 

vatten- och avlo~psverken även gäller för perioden 196C-1965 (tabell 

79, 80). Endast var 8:e (var 6:e för vatten- och avloppsverk under 

åren 1960-1965) utdeoiteringshöjning har åtföljts av e~ prishö~ning 
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unci.er perioder. 1953-1965. Cmv!ir.t ha r det vii knappt 40% av :;>rishöj 

ningarr>.a santidigt vari t ~tdebi teri:1gshöjni:1g . Mate;-ialet stöder fö ljakt

ligen i nte hypotesen att affärsverksyrise;-na höjts saT.tidigt so~ UtQe

biteringen. Prishöjningarna har - geno~snittlict sett - dessutom varit 

be tydligt större än utdebiteringshöjningarna (20 %hos vatten- och av

lop?sverken respektive 10 % hos elverken mot 5 % för utdebiteringen) -

tabell 78, 82. 

4.3, ~ishöjnLpgar under kommunalvalsår 

Under :perioden 1953-1965 har det varit kommunalval unde::- åren 1954, 

1958 och 1962 (= 23 % av sar.~tlica år) . Hos vatten- och avloppsverken 

har antalet prishöjningar dock inte varit si~nifi~nt färre under dessa 

år än under övriga. år (tabell 128) . För kommuner med knapp rr.aj O:!' i t et i 

full~äkoiee för det (de ) regerande partiet (-err.a) gäller detsa~ma. 

Undersökningsresultaten förändras inte ~eller ifell kommunalvalså::-et 1958 
exkluie ras . 1) Till följci. av nen nubbla utbetalningen av f astighetsskai-t 

år 1957 minskade skatteunderlaget mer än eljest =iex· år 1958 (tabell 3). 

1) Jl'Iedeltaletest på 5 % signifikansnivå. 

1 • Kommunal valsåren 19 54, 19 58 och 1962 
:1

0
: p= 0,23 

a . Santliga kommuner ( 64 st) med :priGtöjninga:· 
o' 16 ..:: p L.. c' }0 medan 1 a % av pris?lö,:jninga;-na ir.falli t under 
ko~munalvalsåren 

b. Kommuner med kna?p majoritet och priehöjninger (17 st) 
0,10..:: p L..0,36 xenan 25 % av pr i shöjningarna infallit under 
kommunalvals åren 

2 . Kommunal valsåren 19 54 och 1962 
3:0 : p= 0 , 17 

a . Samtliba komcruner ~ed prishöjningar 
0,09 < p <0,25 medan 11 'f. av antalet hö~ningar infallit un
der kommunalvalsäran 

b . Kommuner med k:napp majoritet och prishöjningar 
0,03 <p ..::... 0,31 medan 17 %av prishöjningarna i nfallit under 
komm•Jl'la.l val siren 
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5.. KOMMENTAR 

Undersökningsresultaten kan åtminstone beträff~~de vatten- och avlopps

verken betraktas såsom ett stöd för hypot esen att sänkningar av affärs

verkens (elverk, vatten- ~ch avloppsverk) priser inte förekommer . Höj

ningar av .dessa priser har vidare förekommit i större utsträckning hos 

de tillbakagående än hos de expanderande primärkommunerna. Hypoteserna 

i övrigt stöds inte av det tillgängliga materialet . Utdebiteringshöj

ningarna har inte såsom i modellen - åtföljts av pr ishöjningar . Anta

let prishöjningar har i stället vari t betydligt färr e än antalet utdebi

teringshöjnin_.trar. Prishöjningarna har vidare - genomsnittligt sett -

varit större än utdebiteringshöjningarna. I kommuner med knapp majoritet 

för det (de) regerande partiet(-erna) har det inte heller varit färre 

prishöjningar under år med kommunalval än under övriga år . 
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KAPrrEL 24 . UTDEBITERINGEN 

1. INNEHÅLL 

Efter det att kapitalfondernas förändring bestämts , tar kommunledningen 

enligt modellen ställning t~ll utdebiteringens storlek under budgetåret. 

I det följande testas en rad hypoteser rörande utdebiteringens årliga 

förändring. 

2. MODELLEN 

Med utgångspunkt från nodallen kan följande h.yuoteaer uppställas: 

1. Utdebiteringssänkningar förekommer inte 

2 . Små, återko~ande ut~ebiteringshöjningar föreko~~er i större ut

sträckning än stora sådana med flera års ffiallanrum 

3. Landstingen har fler och relativt större ~tdebiteringshöjningar än 

primärkonmunerna 

4. Totalsparandat vid föregående års utdebitering och affärsverkspriser 

understiger i större utsträckning totalsparandeminimum vid total

sparandeminskning än vid -ökning 

5. Utdebiteringen (och e f färsverkspriserna) höjs i större utsträckning 

unaer de år, som totalsparandat (vid föregående års utdebitering 

och affärsverkspriser} underst~r totalspar~eminimum , än under 

övriga å.r 

6. Utdebiteringen (och affärsverkspriserna) höj a i större utsträckning 

under de år, som den faktiska upplåningen understiger lånemini~um, 

än under övriga är 

7. En ~tdebiteringshöjning- utlöst av totalsparend~eller lånemini

mu~ - görs så liten som möjl igt , dvs så att mini~inivån ifråga 

uppnås 

8 . Utdebiteringshöjningar utlösta av legalt totalsparandeninimurr. res

pektive låneminimum förekommer i större utsträcla!.ing hos expande

rande än hos tillbakagående kommuner 



300 

9 . I kor.~n~;.ner ned knapp r.1a~ori te t i fullmäktige för ä.et ( ä.e) regeran

de partiet(-erna) är antalet ~tdebite~ingshöjnix~ar (till följd 

av po~i tiskt ':Jeting(;l,de uttag från skattereglel·i:1gsfoncle::J.) färre 

·..:.nder år ned koru:tunal va.l än under övriga år 

l O. Under år ned 1;. ~de bi terir..gs- (eller pris-) höjningar är b.veste

~ingarna, kassan, skatteregleringsfondens förä::1.dri~ respektive 

kapitalfondernas förändring mindre än eljest
1

) 

11. Ur..der år med utdebiterings- (eller pris-) höjningar är de statliGt 

tidsbestämcia investerir.gar.nas andel av de totala investeringarna 

större ä.n ul'!.der övriga år. 

3. r·:EI'OD 

I der.. lånefiru;,r..siera.r.de kcmmunen är totalsparandeminimum lika med det 

legalt best~da (~ avskri·vningarna ninus maxiMalt uttag från skattereg

leringsfor..den). I en kcmmun, son helt eller delvis är sparfinansierande 

är detta. r.~ir.imum i stället li:<:a. r.~ed det, son är störst av J.egs.l t och fi

nansiellt totalsparal'!.~eminimum. Enligt modellen definieras finansiellt 

-;;otalspara.ndeminimum dlirviä. såsom icke-lånefinansierad del av investe

ringsminimum minus övriga finansiella medel (inbetalninssöver-/under

skott samt över- eller undersKotts~ssa). 

I ä.et tillgängliga :r.aterialet har miniroikassan inte kunnat isoleras. 

Me :i hänsyn till ' . .m:iersökningens omfattning har det inte heller vari t 

möjligt att undersöka i vilken utsträckning, som investeringsmini~um 

(event~ellt) av praxis lånefinansieras. Uppskat~ningen av finansiellt 

totalsparandeminir.n;.m har därmed måst baseras på vissa approximationer. 

~en 12gsta kassan under perioden 1953-1965 har för det första betraktats 

såsom mininikassa. Lånefina~sieringsgraden :or de totala investeringarna 

under denna period hos respektive kommun har för det andra. tillänpats på 

investeringsni~imum. Finans~ellt tota.lsparandemir..i~u~ ha.r därefter upp-

1) Under de år som finansiellt (men ej legalt) totalsparande~inimum 
eller låneminimum, utlöser en utdebiterings- och prishöjning, är 
edigt moC.eller.. såväl investeringarna som kassan samtiö.igt på mini
minivå. Under år ~:ed utd.ebi teringahöjningar är fonciavsättningar 
inte rr.cjliga i !r.odellen så,vida de ej är nödvändiga för att uppnå 
mil'!.imi~ssan. 
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skattats i ett minimi- oct ett maximialternativ . f•:i:r.imial ~err.ativet 

har därvid baserats på ~en utförda berakT-ingen av investeringsni~imun. 

Eftersax investeringsminimum enli0 t denna beräkning enbart bes~år av de 

statligt tidsbestämda investeringar~ ~r detta ~inicrum och därned äve~ 

finansiell t totalsparandeminimum troligtvis ' . .mderska.ttet i viss mån. 

I'Unimial terna ti vet unå.erska t tar även fine.nsiell t toials:par·andemininilr:t, 

ifall miniroikassan vari t större eller lånefinansieringen av investerings

minimum mindre ~ enligt ved son antagi-:;s vi:i den utförda up:psk:;.ttni!lgen . 

~.axinialternativet, son är 1,5 gånger minimialternatlvet , är avsett att 

ta hänsyn till sådana event·Jellc. ·.md.erska. ttninoar . Zfterso:r. beräknL'lf's

sättet är r:JYCket schematiskt, antyd.e:- u:p:;_:~skattningarna i l::ästa fall 

gränser~a för finansiellt totals9arande~inimum. 

I den låne- och sparfinansierande ko~mune~, är lånsminimum enl~gt xo~el

len lika med lånsfinansierad del av investeril'1..,gsminimu:n r.J.i~us totalsra

rande ~töver finansiellt totalsparanneminimum. Vid be:-äkT-ir..,ge~ av detta 

minim~ har de statl~t t1dsbest~na investeringarna därvid nultiplice

rats med lånefinansieringsgraden unå.er perioden ifråga. Efterson det 

kan ifrågasättas om de~ ungefärliga beräkningen av lår.eniniaun - liksom 

av finans iellt totalsparan~eminimum - är rät~visande, får ~ndersökninge

resul taten betraktas me~ särskil t stor försik~ighet . 

4. RESULTAT 

Under perioden 1953-1965 har utdebiteri~en hos så\~l ?:-imä:-- som lanå.s

tingskommmerru::. i medeltal förändrats sju gån.:,-.e:- , Av utå.ebiterillgsfö:!'

ändringarna har drygt 20 % vari t sä11laiinga:- . Dessa har dock i efterhar..d 

blivit färre, Under perLo~en 1953- 1958 h~ exempelvis hos prinärkonm~

nerna 31 % av utdebiteringsförändrir~arna utgjort sänkningar mo~ endas~ 

16% u~der perioden 1959-1965 (tabell 81). 

Utdebite~ingssänkningarna har i regel varit relat~vt ex~ (20 cre, dvs 

cirka 2 %) , Sänkningarna har dess·.1tom genomgåenå.e vari t tillfälliga. 

De har - genomsni ttligt sett - följts av utQebiteringshöjn~ngar tv~ ~n 

(bos landstingen tre år) därefter (tabell 82) . 

Den genomsnittliga utdebiteringshöjningen ha= varit 50 öre (cirka 5 %) 
hos primärkor.ununerna. och 40 öre (cirka 10 %) hos landstir.gen (90 öre hos 
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stors täderna). ~enna töjning har -betraktad i ett längre tids~erapek

tiv - i regel varit otill::-äcklig . En utä.ebiterir.gshöjning har· nämligen 

- såväl hos ie expanderande som hos de tillba~agåenne kommunerna - i me

deltal två år därefter avlösts av en ny sådan (biln 56). 

Bild 56. UtQeciteringen under perioden 1952- 1965 hos en av urvalets 

komrnner (nr 5) . Semilogaritmisk skala. 

-52 -54 - 56 -58 - 60 -62 -6~ • 

~:tabe-ll 81. 

Uncier den betraktade pei·ioden har totalsparanci.et vid föregående års utde

bitering oca afYärsverksprieer i medeltal minskat vartannat år hos de un

dersökta komm.merna. Detta sparande har däremot endast undantagsvia 

(vart 5-6:e år i ~inimialternativet och vart 4-5 :e år i maximialterna

tivet) varit mindre än totalsparandeminli~um, vilket i 90% av fallen 

va~it lika me~ det firAnsiellt bestämda. Hos de svaet tillbakagående, 

mycket ~tarkt expan~erande och samtliea primärkommuner har totalsparan

det vid föregåe~de års utdebitering och affärsverkep::-iser därvid under

stigit totalöparandeminimum i signifikant större ~teträc~ing viQ en 

~i~3kning än vid en ökning av totalsparan~et (tabell 83) . 

3os cie svagt och e tar·kt til1bakaeående komrr.unerna, santliga primärkom

:r.uner samt lanciat::.ngen har u tdebi teri~en eller affärsverkspriserna 

höjts i större utsträckning när totalsparande~inirr.um överstigit total-



.309 

sparan~et vid föregående ~s utdebitering och affärsverksy~iser än när 

det motsatta förhållandet gäll t . 1 ) Sambandet är signifikant på 5 %-ni

vån i minimi- och pa 1 %-nivån i maximialternativet. "Föri<la.ringsvä.r

det" är dock ncy-cket lågt. När totalsparci.ndeminin:urr. cverstigi t total

sparandat vi::l. föregående års ut::l.ebiteri!ll! och affärsverksrrise~ har fö!' 

det första utdebiterings~ eller affä.rsver::CspriserJ'la. enå.a::;t höjts i cirka 

50-60% ( res:pe::Ctive 70 % för lanå.s tingen) ay fallen. Av utdeciterings

eller affärsver~sprishöjningarna ha~ för det andra större delen (60-80 %) 
inträffat under å=, å.å totalspaxanQeoi~imum varit mindre än ~ct~ls~ar~r.

det vid föregåenQe års utdebitering och eSfärsve!'kspriser (tabell 8?) . 

När totalsparandeJ:tinir.u.:.m överstigi c; totalsparand.et vid föregående års 

utdeoitering/affärsverkspriser och utdebiter~ngen sa~ti~~~t höjts , har 

totalsparandet efter utdebiteringshQjningen i 1/4 av fallen v~it u~Te

fär lika med (ino"; ± 10 %), i 1/4 av fal len verit större samt i Ö\~iga 

fall varit mindre ~ totalspe..ra.nG.emininrum (tabell 85) . 

I de fåtal fall där legalt ~otalsparandeminimum överstigit to~alsparen

det vid föregående års ·.1tdebi te :ring och affärsverkspriser, har 1.:. tdebi te

ringen genomg·å.ende höj'!;s, varigenom den lega.la minirr.ini viffi för tota.l

sparandet minst upp~~tts (tacell 85) . ~et tillgängl~ materialet 

stöder därvid inte h;n;otesen, a.tt åessa. fall förekommit i större utsträck

ning hos de expa~derande än hos de iillbakagående konnunerna. 

Under åren ned kreditåts~ramning (1954-1951, 1960-1961, 2:a halvåret 

1963-1965) ha~ vidare den faktiska ·.1pplånineen hos ::primärkomm·.merna i 

cirka 40 % (respektive 50 %;,hos landstings~!) av fallen unö.e::-stigi t H ... "le

minimum . Utdebiteringen eller affärsve~ks~riserr~ bar dock 2nte höjts ~ 

högre utsträckning när uppl<lni:n,()en understigit låne1~ininun än när den 

överstigit detta minir.ro.m (tabell 90) . 

1) ViQ uppskattningen av investeri~~sminimum har fcljdir.vesteringar 
till föreGående års invesieri~~ar sant direkta förinvesteri~~ar 
till bostadsbya;andet och näringslivets investerir..ga.r i~te kunr_et 
kvantifiera-s . Att en siGnifikant skillnad endast påvisats hos de 
tillbakagående primärkommunerna , kan sammanhänga med att underskatt
ningen av investeringsminimu.m (och därmed även av fina~siellt total
sparandeminimum) är relativt mindre hos dessa än hos de expanderande 
primärkommunerna. Fleråriga basinvesteringar i hamnar , vatten-, av
l opps- och elverk tycks för det f örsta förekomma i mindre u~sträck
ning hos tillbakagående än hos expanderande ko~er. De direkta 
förinvesteringarna till bostadsbyggandet synes for det andra vara av 
mindre relativbetydelse i de förra än i de senare kommunerna. 
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Hos sa:r.tliga ~!'imärkorr.rr.uner har antalet utdebiteringshöjningar vari t 

färre under komm:.mal valsären 19 54 och 1962 än under övriga år. 1) Någon 

s!Qan s~illnad föreligger dock inte hos kommunerna med knapp majoritet 

i fullmäktige. ~et är inte heller någon signifikant skillnad mellan 

sa:ntEga ko:r.;nu:!lalvals~ (1954, 1958 och 1962) och övriga år i perioden 

(tabell 91 och 93) . 

UnQer perio~e~ 1953--1965 ha!' investeringarna vidare ökat under 60 % av 

~en tos Qe undersökta ko~munerna . Investeringarna har därvid inte ökat 

: min~e eller rr.inskat i större utstr~ckr.ing under år med ~tdebiterings

eller prishejning är. un~er övriga år (tabell 86). Hos de expanderande 

kommu~erna har detta ~äremot gällt för de statligt tidsbestämda inves

terir~arr~, vilka syr.es utg~ort hu•~ddelen av investeringsminimum (ta

bell 87) . Det til:ger~liga ma~erialet soöder dock i nte hypotesen, att 

dessa investeringar utg~ort en större ar.del av investeringarna under år 

med utdebiterings- e~ler prishöjning än under övriga år (tabell 88) . 

Under perioden 1953-1965 her kassan minskat i medeltal vartannat år hos 

urvalet av konmJner. Hos primärkomm~nerna (utom Qe starkt tillbakagåen

de ) har kassan därvid ökat i mindre eller minskat i större utst!'äckning 

under år med ~~debiterings- eller prishöjning än under övriga år, Det 

är därvid fråga om en starkt eller mycket starkt eignif~ant skillnad 

(tabell 89) • 

Eos de starkt och mycket starkt expanderande eamt aa~tl1ga primärkom

~~ner har dess~tom Ättag från kapitalfonderna förekommit i större oct 

avsäitni~r i mindre uts t räckning ~nder de år, som utQebiterinGen eller 

affärsve!'ks~riserna höjts, än ~nder ÖvTiga år. Skillnaden är mycket 

starkt signifikant (tabel l 94). Beträffande ska t teregleringsfonden, 

vilken använts i betydligt nindre ~tsträckning än ka?italfonderna, har 

~!gon sådan skillnad inte påvisats (tabell 95) . 

5. KOf.tMENTAR 

Trots att varaktiga ~tdebiteringssänkningar i nte varit möjliga, har till

fälliga så~na ändock före~ommit under perioden 1953-1965. Antalet sänk-

1) Detta förhållande synes vara en föl~d av den förhållandevis krafti
ga ökningen av skatteunde1·lag och totalsparande :mder dessa år sna
rare än av ~ågra politiska överväganden. 
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ningar har dock efterhand tenderat minska. För periodens senare del kan 

undersökningsresultaten därmed anses vara förenliga med v~d son gäller 

i modellen (vilken utesluter utdebiteringssenkningar). 

Under :;Jerioden 1953-1965 har :..~tdebi teringahöjningarna vic:.at·e tenderat 

vara förhållan~evis små me~ återkommande. Utdebiteringen ha~ i medel~al 

höjts med 50 öre vartannat år i stället f~r ~ed exenpe!vis 1 krcn~ ~rt 

f~ärde. Utdebiteringshöjningarna har därvid varit rela~ivt s~örre hos 

landstings- än hos prinärkommunerna. 

Undersö~ingsresultate~ kan dessutom betra~tas såso~ ett beg1•änsat stöd 

för hypotesen, a t t u t de bi teringahöjningar förekorr.!ller i stört· e u tst::-äck

ning än eljest under ~e år, son totalsparan1et {vii föregående års ut

debitering och affärsverkspriser) understiger den finansiella minininivån. 

Den fi~siella restriktionen "för~larar" dock endast en mindre andel <J..V 

utdebiteringshöjningarna. I de fåtal fall, som totalsparandet (vid före

gående års utdebitering och affärsverkspriser) understigit de~ legale 

mini:ninivån, har utdebiteringen däremot genorngåer.de !löjts. 

Under perioden 1953-1965 har komnunerna med knapp majoritet i fullrr.ä~tige 

inte haft färre utdebiteringshöjningar under år med korr.munalval 3.n unde:

övriga år. Det tillträngliga ~teria.let ger i~te heller något "belägg för 

att lånesvårigheter (unQer år med kreditåtstramning) utlcst utdebite

ringshöjningar. 

Unnersökningsres:..~ltaten stöder vic:.are inte hypotesen, att i~vesteringar

na är mindre än eljest unci.er år meU. utdebiterings- eller pr::..shöjnil'lgar. 

~os primärkommunerna (utom de star~t tillba~agående) ha~ kassaned1rag

ning däremot varit vanligare unQer sådana år än under ö>~iga år. Det 

tillg5.ngliga r.~aterialet utgör därvid. endast ett r.tycket begränsa~ stöd. 

för att denna kassaneddragni~ bland. annat haft formen av fonduttag. 
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KAPITEL 25. DE}T AUTONOMA SKATTEDTTÄKTSFÖRÄNDRlliGEN 

1. TiffiEEÅLL 

l modellen fram.l(ommer den au tonarna ska·tteintäktsföränd.ringen (dvs till 

följd av förändra~ ut~ebite~ing) såsom en restpost. För att göra mo

dellen nöjlig att ~röva l. större utstl·ä.ckning än eljest har denna rest

post - vid sidan av nodallen - omvandlats t i ll ett testbart uttryck, 

vilket skattas i ~et följande . 

2 . OMFOIDIDLERAT UTTRYCK 

skat teintäktsförändringen till följd av höjQ utdebitering är i modellen 

lika med skillnaden (större än noll) ~ellan ä ena sidan totalsparande

mininum och å andra sidan totalsparandat vid föregående års utdebite

ring och affärsverkspriser plus förändringen i affär sverksspara.ndet 

till följd av höjda affärsverkspriser . I de kommuner, som dessutom är 

lånefinans i eranne, tillkommer eventuellt skillnaden (större än ~all) 

mellan låneminim:ur. och lå.nema.xir.ru.m. Med utgångspunkt härifrån kan - ef

ter vissa approximationer - följ ande testbara uttryck härledas: 

ÅYam 
t 

Xt=Xt-1 
y t 

Xt=:X:t-1 

den relativa skatte
intäktsförändri~~en 
-till följå. av fö:!'
ändrad utde"bi teri:ng 

~f:-k 
t 

xt'"xt- 1 
y t 

Xt=Xt-1 

den relativa skatte
intäktsförändringen 
vi~ oförändrad utde
bi-tering 

Interceptet e20 är positivt och notsvarar den relativa skatteintäktsök

ning, som krävs för att f inansiera den automatiska nettokostnadsolaxLngen 

samt ovannämnda två. skillnader. Enligt de t omformulerade uttrycke t är 

den reJ.ativa. skatteintäktsförändringen till följd av en utdebiterings

förändring vidare mindre, ju större den relativa. skatteintäktsföränd

r ingen vid föregående års utdebitering är. Det numeriska värdet av den 



negativa koefficienten e21 antas därvid vara mindre än 1, vilket samrnan

hänger med att en del av den automatiska skatteintäktsförändringen tas 

i anspråk av den autonoma nettokostnadsförändringer.. I ett sän;kil t bi

hang till del II, vilket finns att tillgå hos föt·fattaren, visas att det 

omforf.llllera-de ·.1ttrycket är en godtagbar approximation för modellens be

stämninc av den autonona skatteintäktsföränm·ingen (utd.ebiteringsföränd.

ringen multipli=erad med förskottsdelen i s~tteunderlaget). 

1\leä. utgål''€spunkt från modellen gäller vidare hypotesen, att över en lånc

siktsperiod ligger ~ r.lellan den autonoma och den totala skattein

täktsökningen l"..ärmare O än 1 • 

3. !'IIZTOD 

Det omfot·mc~leraci.e uttrycket har skattats för var och en av ~rvalets kom

rotmer pJ. basis av o'bservationer för perioden 1954-1965. Eftersom ut

trycket baseras på den relativa - och inte den absoluta - förändringen 

av de ingående variablerna, är observationerP~ ~~förbara kommunerna 

sinsemellan. Uttrycket har cl.ärmed i jämförelsesyfte äve~ skattats för 

varje stra~m (25 x 12 = 300 observationer), för samtliga primärkommuner 

(5 x 300 = 1 500 observdtioner) samt för samtliga landsting (12 x 12 = 
= 144 observationer). 

4. RESULTAT 

4.1. skattning ~e~ kommun 

signifikant utslag för den relati,~ skatteintäktsförändringen vid före

gående års u.tdebiteri:ng har erhållits hos samtliga strata, två av de tre 

storstäderna och landstingen (tabell 96A). Hos primärkommunerna är an

delen utslag störst (44 %) hos de starkt och mycket starkt expa~derande 

kommunerna. Regressionskoefficienten är hos pri~ärkommunerna -0,35 
och hos landstingen -0,47. 
re positivt (: 4-5 %) • 

Den skattade funktionens intercept är vida-

Den s:ca.ttade fun.l<.tionen "förklarar" i genomsnit t cirka 4C % av variansen 

i ~en relativa skatteint~<tsfcrändringen till följQ av föräP_dra~ utdebi

tering (bild 57). 
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Bili 57. Den relativa skatteir.täktsförändringen till följd av utdebi

teri~sfuränering 1~nder perioden 1954-1965 tos en av urvalets 

~ommuner (nr 70). 1952 års prise~. 

% ~--,--------,--------,--------,--------~-------,----

8 

-8 
8 

-8 

-54 -56 -58 -60 -62 -64 

R2 :0,49 
beräknat värde (Yl 
faktiskt värde (Y) 

residual ( Y- Y1 ) 

yl= 5,53-0,35 x (skat1eintäkt~förändring vid föregående års 
u\debiteri ng} 

Källa: tabeU 96. 

4.2. Skattnin.-r för en grupp av komr.runer 

Vid skattninc per stratum ~egistrerades ett nycket starkt ~tslae för 

~tteintäktsförändringen vid föregåen~e års utdebitering. Såväl inter

ceptet (3-4 %) som regressionskoefficientens numeriska värde (0,15-0,29) 
är något lägre än vid skattningen per ~ommun (tabell 96B). 

4.3. Den a~tonona skatteintäktsför·ändringens relativa storle~-< 

I medeltal har ci~ka 1/3 av den årliga skatteintäktsökningen un~er pe

rioden 1953-1965 va~it en följd av utdebiteringshöjningar. Såväl hos 

primärkomm~nerr~ som hos landstingen är ~e~~ ~del därvid nindre hos de 

expanderande (vilka haft en relativt större tillväxt av skatteunderlaget) 
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än hos de tillbakagående kommu!l.erna. Av ä.en årliga skatteintäktsök

ningen har exempelvis 2/5 varit icke-automati~~ hos de st~rkt tillbaka

gående mot 1/5 hos de mycket expanderande kommunerna (tabell 82). 

Enligt den skattade funktionen för primärkom:r.unerna har å ena sidan 

exempelvis en utdebiteringshöjning på 6% varit nö~vändig för att upP

väga en nedgL~ av skatteunderlaget på 3 %. För att ~tdebiteri!l.gen 

inte skall behöva höjas har å andra sidan krävts en ökning på 13% av 

skatteunderlaget (16% hos de mycket starkt expande~anä.e komw.unerna). 

För landsti~n är siffrorna något högre. S~ttningsresultaten kan där

med även anses vara förenliga r.1ed hypotesen, att större ä.elen av d.e au

tomatiska skatteint~~tsökningarn~ förbrukas av automatiska nettoLost

nadsökningar. Undersökningsresultaten beträffande den automatiska net

tokostnadsökningen och totalsparandeförännringen kan även betraktas så

som ett stöd för en sådan tolkning. Med hänsyn till att undersölatingen 

- såsom framgått i kapitel 24- endast kunnat förklara en nindre andel 

av utdebiteringsförändringarna, avstår vi från någon tolkning ~v vad 

det :POsitiva interceptet i öv-rigt (dvs utöver au·tonatiska nettokostnads

ökningar) kar- återge. 

Under perioden 1953-1965 har slutligen i medeltal cirka 2/3 av skatte

intäkternas årliga ökning hos de unO.ersökta komr.n.;.nerna berott på skatte

underlagets tillväxt. 
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KAPITEL 26. lJPPLÅNilJGEN" 

1. JNNEHÅLL 

sedan utdebiteringen bestämts för det aktuella budgetåret , tar kommunled

ningen - enligt modellen för en helt eller delvis lånafinansierade ko~

mun - ställning t ill upplåningena förändring , I det följande stu<!eras 

denna förä.r!dring under perioden 1953-1965 hos urvalet av komnruner . I 

samband å.ä:rmeC: undersöks även i vilken utstr·äclcniiJB, som kommunerna 

ifråga inte kurL~t låna så mycket som planerat. 

2 . OCODELLEtJ 

För att minska känsligheten fö r en kreditåtstramning används kassan och 

den kortfristiga (= tillfäll iga) upplåningen såsom en buffert mot den 

långfristiga upplåningens svängningar, vilket i modellen uttrycks på 

följande sätt : 

h;y:potetisk för
ändring av lång
fris tig upplåning 
år t 

hypotetisk föränd
ring av kortfris
tig upplåning år t 

förändring av över
eller underskottskas
san vid början av 
å:rt 

hypotetisk föränd
ring av långfris
tig upplåning år t 

där -1 4 ko
5 

!::, O; O ~ k.bG 6 1; -1 4 kb
7 

6..0 

förändring 
av kortfris
tig upplå
ning år 
t - 1 

samt kb6 och det numeriska värdet av kb
5 

re spaktive kb
7 

växer med 

stigande utvecklingsgrad . 

Den faktiska upplåningen är - såvida inte lånamaximum (enligt en legal 

eller en kreditmar~dsrestriktion) överskrids - lika med den hypotetiska 

och i annat fall lika med den maximala, 



Med ·.1tgångspunkt frän medellon gäller viiiare följande hypoteser: 

1 . Den kortfristiga '.l:p:plåni:'lgens fö:!'änciring varierar mot läget på kre

ditmarknaden (dvs ökar under en kreditåtstra=ing och sjunker under 

en kreditlättnad) 

2 . Den långfr~stiga respektive Qen totala upplåningens förändring va

rierar med läget på kreditmarknaden (son följd av att kommunen ibland 

slår i lånetaket, vilket därvid antas variera mot konjunkturen) 

3. Savill den kortfristig-et som den långfristiga upplåningens sväng

ni!:lgar vä.x:er rr.e:l stigande utvecklincsgra.d. Skillnaden ne:aan up~ 

låningens och investeringarnas svängningar är därmed även större 

hos expanderande än hos tillbakagående kooonuner 

4. Kassans och u:ppl<ffiingens förändring varierar åt samma. håll, varvid 

en dylik samvariation förekommer i större utsträckning hos expan

derande än hos tillba.k~gående konmuner. 

3. METOD 

Under den studerade perioden har högkonjilll.kturåren ( 1954 - 1 :a halvåret 

195-f), 1960-1961 sant 2:a halvåret 1963-1965) i regel varit förertade 

med kreditåtstramning. Såsom indikator på läget på kreditmarknaden har 

därvid använts den relativa förändringen i relationen mellan affärs

bankernas inlåning och bruttonationalprodukten (tabell 65). 

För att isolera de fall, där kreditmarknadsrestriktionen utlösts, har 

_planerna {e:'lligt statistiska Centrany-råns s k novemberenkät) för inves

teringar och upplåning jämförts meQ det faktiska utfalle~. 1 ) 2 ) Eftersom 

primii.rmaterialet till Qer.na en.l{.ät makulerats för åren 1953-1959, har en 

1) Se not på siQ 329. 

2) Förutsatt att ~reQitnarknadsrestriktionen (för kortfristig respek
tive lånGfristig upplåning) och miniroikassan kunnat kvantifieras, 
haQe det även varit av intresse att studera likviditetsmaximum i 
övriga fall (t ex gapet :nellan tillg·ängliga likvida medel och lik
viditets~aximum). 
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sådan jämförelse endast va~~t ~ö~liG för perioden 1960-1965. 1) Vid~
aativa pla.navvikelse::- (dvs pJ.anen1a. stö.cre är.. utfallet) har komrr.unled

ningen i de berörda kom~~nerna därefter tillfrågats (per telefon) om 

ors~~e~ till avvikelsern~. 

ViG. s:-cattninge~ av furL'-ct~onen för C.en långfristiga up:plåningens föl·äncl

ring re:presenteras över- eller uncierskottakassans förändring vid början 

Ct.V året (i nirhållande till förecrående lira "bö~·jan) av kassaförändringen 

ur.der det föregående året. Dessä. båda fö:::-ändringa~ är identisk<;. förut

sa t t, a t t rr.ini:nikaasan 2.r li:.Ca med noll eller oförändrad (t ex li:-ca. med 

d.en lägsta kassan und.er perioden ifråga) över tiden. 2 ) 

1) För åren 1953-1959 har det sileci.es inte varit ~öjligt att ;mder-
söka kreditmarknadspolitikens inverkan på :-communernas upplåning 
(respektive investeringsbeteende). Denna "beGränsning syt1es dock 
ir.te vara av allvarlig betydelse. Unjer konju:tl.Lturavmattnir~en 
år 19 58 oc?1 större delen av år 1959 förelåg f er det f ers ta i all
mänl:et inte några lånesvårigheter. Under åren 1953-1957 tycks för 
det andra kreci.i tmarknadspoli tiken ha vari t sammankopplad med oygg·
!lallsreglei'i.!'lgen. Den totala å:l•lig<'l- investeringsramen i tillstånds
~~dgeten var ~mligen avpassad till lä€et på kretidnarknaien. Bygg
nad~tillståndet utgjorde visserligen inte någon garanti för att 
eventuella lån kunde placeras. På experthåll håller man emellertid 
för troliet att invester·ingar med byg~dat~llstånd - särskil t de 
med statsoidrac - inte löpte någon nä:rnvärd risk att ber.öva. upp
skjutas till följd av lånesvårigheter. ~1a.~ hä.nv~sar bland annat 
till att kommunerna, innan de sökte byggnadstillstånd, i allmänf.et 
först undersökte möjl~gheterna att "ta upp lån. I finansde:parteme!l
tet orienteralie man sig vidare - frar.lhålls det - 001 dessa möjlig
heter i samba!ld rr.ed :prö1mingen av lå.netillstånd till invester.inear 
med byggnadstillstå:J.d (ae källhänvisning vici tabel! 22). :lessa 
förhållanden kan därmed tyci.a ?å att kreC.itmarknadspoli tiken under 
åren 19 52-19 5? inte haft någon nämnvärd effekt u tö ve r ci.en som u t
gick från byggn~dsrecleringen. Eftersom u~iersö>c.~ino~n på C.enna 
:punkt endast varit hänvisad till vissa experters subjektiva u:ppfatt
ning, finns det dock skäl att reservera sie. Detta gäller inte mind 
:r.ed tanke :;oå att kreci.itrr.arknadspolitiken kan ha haft indirekta ef
fekter, som är svåra att isolera. En kommun kan exempelvis ha av
stått från att söka byggnadstillstånd., derför att de~ förvär.tade 
lånesvårigheter. 

2) Förutsätts s~tliga komrn~,;.ner haft potentiell :r.öjligl::.et att ha en 
(i realiteten stående) check::d:ikningskredit, vilken tillhör ci.en un
derställningsfria lå:.'lerätten, såsoJr. "transaktionsk2.ssa" kan r.~inii~i
kassa~ betraktas vara lika ~ed noll. 
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4. ffii:SULTAT 

4.1. Antal lånaförändringar och deras var"'atione:-

Så gott soffi alla undersökta ko~nuner har haft l~~frietig U?~låning ~n

C.er :per:i.oden 1953-1965. Såd.:m upplåning har därvid förei<:omrr.i t ·;.nder 

drygt 90% av perioC.ens år . stocken av kortfristiga lån har däre~ct 

hos primärkommuner~ enå.ast förä.nci:ra.ts UI!der 41 % (hos landstingen 29 %) 
e. v periodens år, \'CU'Vl.:i 40 % av iwa-.munerna haft en sådan stockfcrändring 

under maximalt två år. Kortfristig U?plåning ha:- därvid. före~o~~it i 

större utsträckning hos da expanderande än hos de tillba:<agaende pri

märkommunerna (tabell 71) . 

Eos de undersökta komm~nerna (~ed undantag för de stark~ tillbakagående) 

har den långfristiga UP?låningcn varie:-at mer över tiden än investe

ringarna . Denna skillnad ha:- därvid var~t mer uttalad hos de expanQe

I·e.nde än hos de tillbakagående komm-.1nerna (tabell 39 och 77) . Sväng

ningarna hos den långfriatiga t:.ppl~cocn har även va:-i t betydligt stör

re än den ko:-tfristiga upplånir~ens. Det tillgängliga ~aterialet stöder 

dock inte hypotesen, att såväl Qen kort- som den långfristiga upplaningens 

variationer är större hos de expanderande än hos de tillbakagående ko~

munerna (tabell 77). 

När kortfristiga lån upptagits, har Qe i medelt~l utg~ort nära hälften 

av den långfristiga u.pplåningen (ta~ell 71}. Under cirka 1/10 av de år, 

som kortfristig upplåning föreko~it hos pri1ärkoma~nerna, har den vida

re överstigit maximigränsen enl:ict komnr.1nallagen. :l'os lie mycket starkt 

exyanderand.e ;communerna har denna andel vari t !lära 1/5. 

4 . 2 . Samband ~ed kTeditmarknaasindiketorn 

HYpo tesen om att posit ivt sambanQ mellan å ena sidan den arliga föränd

rincen av den långfristiga res~ektive den totala upplåningen och å andra 

sidan kreditmarknadsindikatorn stöds inte av det tillgängliga materialet. 

Detsamma gäller hypotesen om ett negativt samband mellan den årliga 

förändringen av den kortfristiga upplånir~n och denna indika~or (tabell 

76) . 
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4 . 3. Samband r.ted kassans förändr ing 

En si5~ifika~t positiv korrelation mellan kassans förändring och den to

tala (långfristig plus kortfristig) upplåningens förändring förelieger 

Gnligt tabell 75 hos prinärkommunerna (utom Qe starkt tillbakagående) . 

Antal fall med sådan korrelation är därvid relativt fler hos de expan

derande ~hos de tillbakagående kommunerna. I medeltal har kessaök

ningen utgjort hälften av lå.neökningen. Få. motsvarande sätt har i genol!l

snitt h~lften av en lånaminskning u9pvägts av en kassaminskning (bild 

58) . 1) 

Bild 58. Kassans och den totala up9låningens förändring under perioden 

1953-1965 hos en av urvalets kommuner (nr 40) . 1952 års 

priser. 

~~------r-------~------~------~-------r-------r----

400 

- 400 

-54 -56 -58 - 60 -62 -64 

Källa: tabell 75. 

4.4 . Negativa planavvikelser 

fåneförändring 

kassaförändri n~ 

Sa~tliga storstäder samt 40 % av de undersö~ta primär- ooh landstings

ko~xnerna har haft en eller flera negativa planavvikelser f ör såväl 

investeringarna som upplåningen under något av åren 1960-1965. Vid te-

1) Hos de undersökta primärkommunerna sjunker denna andel med stigan
de utvecklingsgrad (tabell 75). 
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lefonförf:::-å.:,'>flingar angavs orsakerna till av-vikelser·~ i 3/4 av fallen 

vara andra (t ex alltfi.ir optimistiska, orealistiska eller ändrade in

vesteringsplaner, red·.lcerande låne3)laner som följd av för·bättrad lik

viditet el:!.er försenad byggstart till fcljci av strS.ne vinter eller pro

jekteringsprobleT:l) än lå.nesvårigheter ( ta'oell 72). 1) Dessa oz:-sa:<::er, 

vil~ i allmänhet up:p0avs vara tillfälliga, med..fö~ä.e att investerin,:rar

na och därxed även upplåningen blev nindre än planerat. ~et är endast 

vid 15 av :;Jlanavvi:<elserna, som det - er.ligt :tppgift - vari~ or;1vänt or

sakssamoand (ä.vs investeringar uppskjutna på gi~nd av lå.ne~vårigheter). 

I dessa fall är ä.en hypotetiska up:plånir~en då lik~ med den f~tiska 

plus det n-:.~meris~ vii-rdet av ä.cm negativa :pla.navvikelsen. 

I kommuner med u:p::,Jskjutna invester•iJlGar har den f<:>.kti:.;ka upplåningen i 

cirka 2/3 av fallen överstirrit lånemini:r.um, vilket to.r.gefärligen överens

stämmer med förh3J.landena und.er övrie;a <h- hoa sar.rtliga primärkomr.ru.ner 

(tabell 110). 2) 

4. s. FJ.nktionen 

Enligt undersökningen tycks den hypotetiska upplåningen således e~dast 

undantagsvis (motsvarande cirka 2 % av antalet år ned iåneförändrir~) 

under åren 1960~1965 varit större än d.e~ faktiska, vilken då varit lika 

med ä.en ~aximala. I övriga fall har den hypotetiska ~pplaningen i st~l

let va!' i t lika med den faldiska hos urvalet av kommuner. 

Vid skattnir.ge~ av den lånetristiga :tpplåningens fö~ändri~ un~er perio

den 1953-1965 har enligt tabell 73 signifikant utslag för föregående å!'s 

kassaförändring registrerats hos de starkt och mycket star~t ex?an1e~an

de komnunerna sant hos samtliga primärkommuner. Den skattade funkt~onen 

"förklarar" i medeltal knap:;>t 40% av variansen i den långf!'istiga upp

låningens årliga f:irändr·ing. Regressionskoefficienten (~o 5) ~ vidare 

i medel-tal ....0,87 (bild 59). Det tillgilngliga mater-ialet stcä.er därvid 

inte hypooesen, att koefficientens numeriska v~rä.e ~ större hos de ex

panderande än hos de tillbakagående korrun:tnerna. 

1) 

2) 

Såsom orsak till att investeringarna blev mindre än planerat, ar.
gavs inte i något fall br-ist :på arl:etskrdt. 

Detta förhållande 'behöver dock inte tyda på att UPFlåni~en till 
de statligt tidsbestämda investeringarna (vilka synes utgöra huvud
delen av investerings;ninirr.um) vari t :pz:-iori terad på. kretid:r.ar·knaden 
'.lnder den stud.erade :perioden. 
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~ild 59. FöränUringen av den långfristiga upplåningen under perioden 

1953-1965 hos en av urvalets kommuner (nr 92). 1952 års priser, 

~r------r------.-----~r------r------~----~---

400 

20 

- 20 

-400 

-600 

400 

200 

-200 

-400 

-54 -56 -58 
Källa: tabell 73. 

\ 
\ 

\ ' \ , ,, 
'l 

2 R =0,46 

beräknat värde(Y l) 

faktiskt värde (Y) 

yl= 37,3'2- 0.80x (= kassaföränd
ring en under föregående år) 

-60 - 62 -64 
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Något signifikant inflytande har däremot inte påvisats från förecående 

års förändring av den kortfristiga (= tillfällige) l<pplåningen. V~d 

förändringen av den kortfristiga upplåningen beträffar har något sådant 

inflytande inte heller ko~staterats från förändringe~ av der. lånGfris

tiga upplåningen samme ar (tabell 74). 

5. KOMMENTAR 

Eos Qe undersäkta pri~ärkommunerna (~ton hos de starkt till~akagåenle) 

hat· kassan och upplåningen te~derat förändras åt samma håll ~nder perio

den 1953-1965. I medeltal har hälften av låneforändringen slagit igenon 

:;>å kassans föränö.ring. :Jos de starkt och mycket starkt expanderande 

komm~nerna har ett systematiskt inflytande på den :!.ångfris"!;iga upplå

ningens förändring samtidigt påvisats från kassaförändringen ~nder de~ 

föregående året. större delen av en kassaminskning har - ger.onsr.ittligt 

sett - uppvägts av en låneäkning året därpå medan en kass(;l,öknirJ€ ett år 

serAre föl~ts av en nästan lika stor l~e~inskning. Undersökninrrsresul

taten kan därigenom tyda på att kassan - åtminstone hos Qe expanderanQe 

kommunerna - använts såsen en buffert mot de~ l~risti,g'a upJ:lå:'li~ens 

sv~~i~ar, vilka under den studerade perioden varit stcrre ä~ i~ves

teringarnas. Det tillgängliga materialet städer dock i~te ~y:;>o~ese~, 

att den långfristiga upplåningen ökat under år med k~editlättnad och 

minskat ~nder år med kreditåtstramning, vilket kan sannanhänga med a~t 

kommunerna (av perioden 1960-1965 att döma) endast i undantagsfal: in~c 

kunnat låna i :;>lanerad utsträckning. Der. systematiska kassa~ppbyggnaden 

och -neddr~gningen tycks d[rmed inte haft någo-:; sanband med läget på 

kreditmarknaden. Eftersow. det ~n ifrågasättas hur väl den använda in

dikatorn åte:l'ger detta läge, får de:nr.a. slutsats dock betrak~as med för

siktighet. 

Hos de undersökta kommunerna har vidare stocken av kortfristiga lån i 

nedeltal endast förändrats under 5 av periodens 13 ar. Den legala 

restriktionen för maximal kortfristig upplåning synes därvid i regel 

varit verkningsfull. Det tillgängliga rr.aterialet ger Qäremot into något 

belägg för att den kortfristiga upplåningen använts såsom en ~uffert mot 

den långfristiga upplånir~ens svängningar. 
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KAPITEL 27. INVESTERTIJGSPRIORITERJNG 

1. IJi11JEHÅLL 

Enl igt modeilen bar investeringsmini~~m företr&Qe fr~ör cvriga, icke

automatiska ir.vesteringer . Blani cie övriga inves teringarna antas dess

utom de s k "fria'' investeringarna vara o:yrioriterade. I det :följande 

s~deras inves~erings~riori~eringen pi indirekt väs i ~rv-~et av kom-

t:1llner. 

2 . MODEL~< 

NoU.elJ.förloppet i nleds med att ko:r.rnunledni :nger- fast ställer de investe

rir~sönskemål ( =den r~~tetiaka investeringsvolymen), som föreligger i 

kommunen. Enligt å.en spec ificerade versionen för den hypotetis:ca inves

terL'lgsvol;y-:r:en kan ir..vesterir:gsönskenå.len i:'ldelas i t:re grupper all t 

efte~ uraå av t~~d~ingsfrihet från tek-~isk-~nstitutionell syr.pcnkt be

t~Effar:å.e der. kortsikti0a tidsförläggningen (se del II sid 384-355): 

1. Gr.l.~'lY I (inveaterings1linimum) : ingen eller myc~et begränsad !land

lingsfr:..het 

2 . Grupp II : begränsad hP.ndlingsf~ihet 

3. G~pp III {"fria", oprio~iterade investeringar) : obegränsad hanö.

lingsfrihet. 

Efte:rso~ U.e existerande investerinasönskemålen :regelmässigt postuleras 

vara större iLn det finansiella investeri!'J€Sutrymmet, r.1åste komm:~nled

r.ingcr. pr~ori tera och pr~ta bland d.essa önskemål. Enligt den ovannämnda 

i ndelninoen har inves-teri ngar:aa i grun; I därvid högsta och de i grupp 

III lägsta priori~et. Överstiger de finansiella resurserna ~nvesterings

ninir:lt~ l':'l ( = r,-r:;_pp I ), antas investeringarna i grupp II kocr.ma ~fråga i 

i första hand och de i grupp III i andra hand, Vid investeringsprut

ning antas förhållanciet vara. det motsatta. InvesteriDoaarna. i grupp III 

skärs d.e ned i förs ta hand och de i grupp II i andra hand. 

Vi~ bestämr~~n ~v den årliga investe~ingsför~ndringen skiljer modellen 

därefter på investeringsmi nimum oc~ övriga. , icke-autonatiska investe-
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ringar (gru:p:p II + III). Investeringsekvationen besti.l.JllJ:Ier i öv-rigt inte 

investeringarnas sa~r.mansättnir.g utan enbart deras storlek. Priori te

ri:~e~ mellan grupp II och III är föl~aktligen inte explicit uttryckt 

i de~~ ekvation. 

3. METOD 

Såsom framgått i ka~itel 17 har av investeringsmi~imum enbart de stat

ligt tidsbestäw.da L~vesteringar~ kunnat ~va~tifieras hos urvalet av 

kommuner. Övriga investeringar i ~etta minimum1 vil~a dock synes vara 

av förhållandevis liten omfattni~ 1 har i nen föl~anne unQersc~i~en 

därmed helt (direkta föri~vesteringar t~ll bostansbyggan~e elle~ ~ärings

livets investeringar) eller huvudsa~lieen (= följdinvesteringar till fö

regående års investeringar) hä~örts till grupp II. De~ empi~isKa unne~

söknincen baseras därmed :;>å följande indel:'l.ing av pr:.märkom!T.uner:'las i:'l.

vesteringar1 vilken endast aE~roximativt cverensstä~mer ~en ~oiellens: 

1 . Grupp I: de statligt tidsbestämda invester·i!le,oorar~ (obligatoriska 

skolor, statsbidra,rrsberättigade gator och vägar, civilförsvars

~läggningar sant statskommunala oere~ska9saroeten) 

2 . Grupp II; bostadsbyggandets för- och följdi~vesteri~a~ (icke-stats

bidragsberättigade gator och vägar, :.nvesteringar ~ vc~.tten, avlo:;>_o, 

elenergi), icke-obligatoriska skolor samt ha~ninvesteringa~ 

3. Grupp III: "fria" investeringar ( förval t:-J.ingsfastighete:::-, sociala 

och övriga äml.a-nål), 

l det följande testas för det första hypotesen, att investerinca~a i 

gr~pp I - '!;il l följd av priori teringen - va:::-ierar minst och de i grup:;> 

III mest. Såsom må~t på svängninga~ används därvid varietio~skoeffi

cienten c~ standardavvikelsen dividerad med aritmetiska mediet) för den 

årliga förändringen av respektive investeringsgTU~p under ?e~ioden i953-
1965. 

För det andra undersöks s~~variationen nellan å ena sidan den årliga för

ändringen i respektive investeringsgrupp och å andra sidan de~ årliga 

förändringe~ i totala investeringarna, varvid föl~ande hypoteser gäller: 
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1. Samva~iatio~en ~svagare för grupp I än för övriga investeringar 

(grupp :U + III) 

2 . Sanvariationen är starkare för grupp III än för grupp II. 

Under de år~ son en u~debi~erings- och prishöjning utlöses av fi~4n

siell~ (men ej legal~) totalsparandeminimum eller låneminimum, kornner 

enligt modellen endest investeringarna i grupp I (investering~) 

i fråga . I e:'lligr.et därmed prövas även hypoteser!, att de "fria" inve~ 

teringarnas (grupp III :s) andel av de totala investeri~arna - som följd 

av del! relativt större investeringsprutnineen - är mindre under sådana 

än under övriga år. 

4. RESULT.AT 

V~ svär~ingarnas storlek beträffar pekar resultaten i olika riktningar. 

P.:os de s~arkt tillbakagående och de starkt e.x::;Janderanae ~om.1lU11erl".a har 

investeringarna i g!"..tp:;> III varierat mer ä.n å.e i grupp I. Ho5 de svagt 

t:llba~agående har i stället å.et motsatta förhällandet gällt. lnveste

r:::.ngsvariationerYI.a har samtidigt varit minst i grupp II hos de svagt 

tillbakagående samt Qe starkt och nycket starkt expanderande ~om.~unerna. 

I övriga strata är det slutligen ingen skillnad bet~äffande svängningar-

nas s~orlek, 

I s~tliga strata - med undantag fcr de mycLet starkt expanåerende kon

~uner~ - &r den ~ositiva korrelatio~en mellan investeringsförändringen 

oc:~ fö::-ä.n<iringen av övriea investeringar (D'UPP II + III) högre än mo~ 

sva:·anå.e ;co~r~lation rr.ellan investeringsförändringen och förändringen 

~v grupp I. Den genomsnittliga korrelationskoefficienten är 0,85 res

pektive o,67. ~~teriale~ stöder därenat inte (med undantacr för de starkt 

tillbak~gående konnunern~) hypotesen att samvariationen med den årliga 

investeringsförändringen är starkare för investeringarna i grupp III än 

för de i gr~pp II (tabell 98) . 

Undsr yerioden 1953-1965 har vidare de "fria" - men inte de totala -

investering~rna (gr..tpp III) canomgående ökat ~ mindre eller sjun..~i t i 

större ·.1tsträckning ·..tnder år med utdebiterings- eller prishöjning än un

~er ö'Tiga år. I samtliga strata (utom de starkt tillbakagående) är net 

därvid fråga. om en !r.ycket s ta~ k t signifikant skillnad (tabell 86 och 99). 
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5. KOMl·!ENTAR 

Indelningen i de tre investeringsgrupperna är med nödvändighet grov. Re

sultaten får därmed tolkas med stor försiktighet . Den betydligt lägre 

korrelationen med investeringsförändringen kan exempelvis å ena sidan 

tyda på att de statligt tidsbestämda investeringarna haft företräde 

framför övriga investerin&ar (grupp II och III) hos urvalet av kommuner . 

De sistnämnda investeringarna har emellertid samtidigt utgjort större 

delen av de totala investeringarna, vilket å andra sidan ka.>1 ha bidragit 

till den högre korrelationen med investeringsförändringen. 

Under de år , som utdebiteringen eller affärsverkspriserna höjts, tycks 

de s k "fria" investeringarna (förvaltningsfastigheter, sociala och öv

riga ändamål) så.ledes utgjort en mindre andel ä.n eljest av de totala in

vesteringarna, vilket skulle k:unna tyda på att dessa investeringar (dvs 

grupp III) haft lägst prioritet . Jä~förelsen av svängningarnas storlek 

hos de tre investeringsgrupperr4 ger samtidigt emellertid inte något 

belägg för att så varit fallet . 
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KAPITEL 28. ::C:JVESTERDWARNA OCE :;)EN STATLIGA KONJ"tnTKTURSTYRNINGEt\ 

1 • IIDTEP.ÅLL 

EP-ligt nodelle~ ~ar s-vaten nöjlighet att styra komnunens investeringar 

främst vis. kredi tmark:naden och ie sta t lie-t ticisbestä.10da. in'Jesteringarna. 

I ka:pitel 9 redovisa,des därutöver de styrfor:r.er, som e!ldast förelegat 

und.er en v:.ss del av O.en studerade perio:ien eller under ~åeot enstaka 

å:- (se även redogörelse på sid 7'1-79). 

För -:.t:::-valet av :<o:omuner studeras i det följan1le i vilker, utsträckning, 

som ::len årliga förfu:dringen ~v investcringa!'na va:-i t en ~'öl j d av stat-

l irra åtgär~er och derigenon även konj-:.tnkturstyrda under perioden 1953-
1965. Inle~inesvis disk:l.i-veras vilka u:p:pgifter, son sla,;.l:!.e behövas för 

att - så l&rlgt som nö~ligt - få entydiga svar på de ställda frågor~. 

:;)ärefter redov:sas det becränsad.e material, som unde1·sökningen haft att 

tillGå och cie begrär.sningar ~on de-tta f'örh2.llano.e för ned sig. Unde:-sök

ningsresultaten för lie olika suyrformerna :presenteras sedan. 

2. ÖNSKVÄR:;)A UFFGIFTER 

statliga åtgärder - i syfte att påverka investeri~-arna.s tiC.sförlägg

nir.g - kan res:,;,l te:::-a i förändrade komr.tunala investerines:planer och/eller 

avvi:-ce:;,ser nellar. planer och ·J.tfall. Ifall samtidigt elle:- under anpass

ningen <ll':!l5..ra variabler, som har '\:ietycielse för kanununans investe:-ir.gsbe

teende, fc:-än~Aas (t ex ~örsenad yrojekterir~) kan det vara svårt att iso

lera effe~tcn av de~ statliga å~gärde!'l. ifr<4;a. För a~t fastställa om 

å.tcrär::len ifråcra varit en ~i.idvändi.a; (t ex uncie:- en högkonjunktur) eller 

en -:;illräcklig (t ex u.nd.er en lågkonj~;.nktu:-) bet::.J1€else för investerings

förändringen, slclle ciS, fcl~anö.e \<.ppgif"ter va~-a cnsk:"värda.: 

1. Zo!o~iis~~~tis!ik QV~!'_f2:-§n~iD!~ i 2l~!'l.~r_f2r_d~!o!ala_igv~s!e

~ing~rga. Genom att jämfcra investeringspla!'l.erna ~ och ~ 

den statl:ea åtgärden ifråga är ciet mö~ligt att konstatera upp

res?ektive nedjuste~ingar av investeringsplanerna 

~ . ~n!e!vJ~~n~e~s~~i~. Efter det att upp- respektive nedjusteringar 

av planerna. kartlagts i (1), ks,n f:'lan med hjälp av intervjuer försöka 

få en uppfattning on i vilken utsträckning, som de ändraQe investe-
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ringsplanerne~. orsakats av s tatlig·a å.te;i:irder 

3. §t~iis!i~ QV~r_d~t_f~k!i~k~ ~tfa!l~t_ay ~e_t~t~~ inye~t~ri~~~n~. 

!4ed ledniri(! av e~ l:låci.ar. statis"!;ik kan ma~ f2..sts tilla i vilken ut

s trä.c:..Cnir~, acm det fc;,kt iska utfallet (betriiffarui.e ex.empel vis ir.

vesteringc..r och up~>låning) av-vi!<e::- frii.r.. - de er,ligt ( 1) ever..tuell t 

ändrade - :;>lane::-na. (::.. forrr. av ansökr.ir.gar Or.t exempel vis byggna::l.s

tlllstån~ elle::- enliet investerinesenkät) 

4. ,ln!e!:v~u~n,S!e,;:s_2lq!i_!!g. flied hjäl::;> av i:ntervjue~· ke.:'l unde::-sö:-cas, i 

vilken >.:.~stx·ä.ckning som plana.vvikelse:- er..ligt (3) berett på stat

liGa åtgärder (t ex icke-beviljade byggnads~il:ständ eller icke

:;>lacera~e län u~der en kredit~tstrc..~ine) 

5. l_n_!e,;:vju~r.~e,;:sQ_:~i!!e. rued ledning av e:'l såd.a.Y.J. u:nder·sök.'line ka:'l 

man försöka fä en ~ppfattni~ om vilka statliga åtgärder , som er.

bar"!; påverkat investeri11gar-nas samma.nsättning (inte dera-s storlek). 

Så.da:na åteärQer ~n ir..te resultera i nägon planförändring enl igt 

(1) eller planavvikelse enligt (3). 

3. TILLGÄNGLIGA UPPGIF'I·ER 

'Jntiersök."li!lgen har fått anpassas till det tillgängliga s tatistiska :nate

riale-t . För den studerade period.en finns det inte r.ågon kort"3idssta.tis

tik över investeringsplanerna (p-.mkt 1 på siå. 328) , 1 ) Funkt 2 $r ä.ärmeå. 

1) UnC.er perioden 1961-1965 har statistiska Centralbyrån ·.J. ifört tre en
kätur.d.ersökningc;,r per år om kommunernas i:nvesteri::tgs- och u;rpl l1.nings
planer. I september å.r t-~ har korr.rr.unerna tillfr~ais om investe
rings- och upplåningsplanerna för år t . Sanroa fr&oa har ~tällts i 
nove~ber år t-1 . I mars år t tar ko~nerna åQyo tillfrågats ~m in
vesterings- cch upplånir.gsplanarna för år t . Uppgifterna i septeu:ber
enkäten kan närr:1G.st betraktas såsom en förha!ldsu:;r:p1Jift till noverr.:oer
enkäten och t ycks därmed vara tämligen p::-elirr.inär Hos C.e av urvalets 
konunv.ner, so:r. omfattas av ·.oada dessa enkäter, bar nämligen septer.~ber
prognosen - jä.:r.fört men novemberprognosen - i=ebux·it en systematisk 
unliers;cattning av investerir.esplanerns, ;;.nder åren 1963- 1965 (tabell 
109) . Planu:p:pgifterna i nover.Jberenkä"ten, dvs efter det att b·..:d6eten 
fastställts, kar. betraktas som mer definitiva och exakta . Jämförel
serna mellan plan och ;;.tfall kommer därmed att bland annat baseras 
på plan~ppgifterna i denna enkät. En föränUring i planerna T.ellan no
vember å.r t-1 och a:ars å.r t kommer ö.å till uttryck såsor.~ en avvikelse 
mellan plan (enligt novemberenkäten) och utfall. För att isolera. plar.
för~<i!'in,""9n mellan september år t-1 och novecber år t-1 har en jäm
förelsemellan å.e två enkäterna i' och för sig varit tänkbar . De pre
ET.i::tära uppgifterna i septenberenkäten har dock inte oedör.~ts vara 
tillräckligt tillförlitliga för att tillåta en meninesfull jär.tförel
se med novemberenkätens planuppgifter • 
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inte heller varit aktuell. l•1ed h1insyn till undersökningens omfattning har 

det dessutor.t inte - annat än unO.antagsvis - vari t möjligt att g·enomföra 

en intervjuu.ndersökning enligt punkt 5. Undersökninge!'l. har därmed. måst 

begränsas till i huvudsak -ourlkterna 3 och 4. Analysen baseras därvid 

på följande material: 

1. Uppgifter från den komm~nala finansstatistiken (inklusive ?lanerna 

för investeringar och ,;_ppl3-ni::Jg e~igt den s k novemberenkäten) 1) 

2. Uppgifter från regis~er hos statliga ~)~dig~eter 

3. Skriftliga eller telefonförfrågninga~ hos kommunledniP~en i berörda 

kommuner 

4 . Typfallsund.e~sökning i tio "hand~lockacie" primärkommuner och två 

landsti:ne· (appendix 1) 

5. Typfallaunciersökning i åtta "handplockade" ?r-i:r.ärko;r.muner (appendix 

2) 

6. Samtal med ex:pe~tis på, kommunal t (främst hos kommun.för'b'!.l.!l.d.en) och 

statligt håll (se k~llfcrteckning vid tabell 22 och 55) 

7. Telefonförfråg:.'l.ingal· hos finansledninge!'l. i de tre storstäderna. 

Analysen av de olika styrformerna grundas på följande punkter: den gene

rella byggnadsregleringen år 1952-1957 (2 och 6), den partiella byggnads

reglerir~en 1964-1965 (punkt 3), de statligt tidsbestämO.a investerir~ar

na (1, 2 ocr. 6), 'bostadsbyggande (1, 5 och 6), stimulansbidrag till in

dustribest[llningar (2), kreditmarknade~ (1 och 3) samt rekommendationer 

(4 och 7). 

De UPPGifter, som hänta~s från statl~ga xynciigheters register (2), kan 

i likhet ned den konnunala finansstatistike!'l. - anses ha hög tillförlit

lighet. Eftersom de uppgifter, sor.t fral':\kommit vid telefon.fcrfrågni:ngarna, 

härrör från i<orr.:r.unlednine·en syr.es de även k • .mna. tillskrivas en förhållan

cievis hög tillförlitlighet. 

1) se not på föregående sida. 
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4. SYFI'E 

Syf~et med den följande analysen är: 

1 . ~uppskatta i vilken utsträckning, som den årliga inves~erings

förändringen hos urvalet av kommuner varit ett resultat av statliga 

åtgärder under perioden 1953- 1965. I samband därmed beQö~s ~ven , 

i fall å~gärierna i fråga varit en nödvändig eller en tillräcklig 

be~ingelse för investeringsför ändringen 

2. Att i så fall underaöka i vilken mån, som investeringarna 

därigenom varit konjunkturstyrda UnQer perioden i fråga . 

5. AVGRÄNSNDJGAR 

Som följd av avgränsningen till SJUnkterna 3 och 4 på sid 329 har det för 

det förs ta inte varit möjligt att isolera i vilken utsträckning, son de 

ata~lige åtgärderna ifråga utlöst planförändringar eller (med undantag 

fö r den ~artiella byggnadsregleringen) enba~t p!verkat inves teringarnas 

sammans ä. t tnir>.g . 

Undersökningen gå.r för det andra. inte in på frAgan i vilken m9.n, som en 

eventuell konjur~turstyrning varit en följd av målmedvetna statliga åt

gärder. studien innefattar därreed i nte heller någon bedömning av, om 

den statliga styrningen vari t effektiv eller ej . För en s:ldan bedömning 

krävs bland annat kännedom om vilken grad av styrning son eftersträ.vats 

under den studerade perioden. 

6. DIDT GENERELLA BYGGNADsREGLERINGEN 

6.1. ~estämmelser 

Under åren 1952- 1957 krävdes byggnadstilistånd för större delen av de 

kommunala investeringarna . Tillståndsgivningen handhades i huvu.dsak av 

Arbetsmz..rlaladsstyrelsen (eller DI: t). Till ledn::.ng för den centrala 

tillståndsprövningen fastställde KM: t varje år en tillståndsbudget ued 

kvoter för de särskilda investeringsområdena.. Från och med den 1/1 1958 
gällde byggnadsregleringen inte längre för huvuddelen av de ko~1nala 
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investeringarna. I övrigt blev regleri:1gen ri.å främst inriktad på sä

so~~t~äm~ir€• En detaljerad redogörelse för byggnadsreglerir€en finns 

i anslutning till tabell 22. 

6.2. Metod 

Uppskattningen av byggnadsregleringens effekt på de undersökta kommuner

~a baseras på ett regis~er över sa~tl~ga - av Arbetsmarknadsstyrelsen el

ler KM: t - behandlade tillståndsäre~den. .A:v.slag eller bordläggning (en 

enligt uppgift vanlig form för avslag), som medfört at~ en investering 

inte kunnat utföras under det avsedda ~~et, har betraktats såsom en ~pp

skj:lten invester::.ng (se källhänvisni!JG vid tabell 22). 

Undersökningen omfattar inte de imresterincar, ä.ä~ tillståndsfrågan 

prövades av respektive länsarbetsnämnd (såvida inte ärer.dena överklagades 

hos Arbetsmarknadsstyrelsen). Eftersom dessa investeringar emellertid 

e~dast utcjo·rde en ringa del av c.e kommunala, investeringarna, s;ynes denna 

begränsning inte vara av nämnvärd ·oetydelse. 1) 

6.3. Resu.ltat 

~ligt det tillgängliga materialet har 17 av de 125 primär~ommunerna, 

3 av ~e 12 landstingen och de tre storstäderna uppskjutit investeringar 

uncier något eller r..ågra av åren 1954-1957 solO följd av avslagna eller 

bordlagda tillståndsansökni~€ar (tabell ~00). Under konjunkturavmatt

ningen å~ 1952-1953 tycks byggnadsregleringe~ inte haft någon sådan ef

fekt. 

Av ä.e primärkommuner, son uppskjutit investeringar, tillhö~ cirka 2/3 de 

1) Länsaroetsnämn~erna handlade tillstå~~sä~enden gällande: 

1. Anläggningsarbeten på högst 20.000 kr (er 1952) respektive 
höcst 100.000 kr (åre~ 1953-1957) 

2. Investeringar i ålderdomshem, vil~ dock kunde hänskjutas till 
Arbetsmarknadsstyrelsen. 
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starkt el:er mycket starkt ex~a~deranQe ~ommu~erwa. 1 ) Nära 90% av kom

m'.merna mei ·.l~:pskj· .. ltna i~veateri~ar tar vidare haft lokal högkcnjunk

t·.lr ( ta·oell 1 00). I de ~erörda :prirniirkommu~erna har de uppsk~u t:na i~

veste:-ingar:na i medel tal motsvax·at 1/4 (ho<; l=dstir.:gen 1/7) av den år

l ie;a in ve f; teri:'lgsfö:-änC.ri!lgcn. :Ios d8 cxpanderar.de J;riniirk.omr.ru.nerna 

ha:- !lessa investerinea:- sa:r.t:..C.igt utgjort o, 1-2,1 %av de totala inves

teri~ar:na ino;r, :-cs."9cktive stratum. Liksom hos storstäderna är de upp

skjut:na i~vesteringar:'l.a - relat:'..vt sett - störst under år 1956 (tabell 

101). 

I cirka 30 % av fallen meU. UPIJSkjutr..a investeringar har byggnadst.:'..ll

stånd därefter beviljats året efter C.et ansökan avslagits eller bord

lagts. I övrir,-a fall ~ar t::..llståml.sansökan inte förnyats eller bord

lagts u~~re:paä.e g·:l.ngcr under åren 19 )4-19 57 (ta be 11 1 02) • 

6.4. Ko~:r.enta~ 

Under åre~ 1952-1957 har by~gnaä.stillstånä.- fornellt sett- varit en 

nödvändi~ cetingelse för att investera. Av undersöknir~sresultaten att 

döma ä.r det endast i få fall, som denns. betingelse inte förelegat. Bygg-

1) Byggnadsregleringe~ var cland ar~at avsedd att d~mpa investerings
verksamheten under e~ högkonjunktur. Reglerineen hade även ett 
lokaliserir€spolitiskt syfte att dämpa storsoadsregionernas till
växt. rf.ed hänsyn till dessa förhållanden är det i och för sig 
inte överraskande att de ~ppskjutna investeringarna främst åter
finns hos de expanderanie ko~munerna. E~vuidelen av dessa kommuner 
tillhör nämligen de tre storsta:isregio~erna. Såsorr. frarr.gS-tt i ka
:;>i tel 15 har dc e;;c:~anderande komrr.uner:na unä.er :perioC..en 1952-1965 
dessutom haft en större a~del nögkonjm:i.<turå.r än de tillbakagå.enrie. 
Bygg.~dsregle:-ingen tyc~s doc~ i anira avseenden i högre graC. ha 
var:'.. t ri~taä. mot C..e tillbakagåGnrie än mot de ex_pander6.J1de kommuner
r.a. ViC. tillståndsgivningen haC.e n5.mliger.. enligt uppgift bostads
cyggandets för- och följC.:.nvesteringar företräde frar.tför s k ''fria" 
inves"terir.gar (t ex fc:-valtningsfastigheter, sanlingslokaler, fri
tidsanlä{;eningar) samt nyinvesteringar företräde fr2.111för reinves
teringar. Under perioden 1953-1965 har- såsc-m r..ärnnts i ke-pitel 
15 - de "fria" investeringarna samtidigt vari t re la. t i vt större i 
tillCakagående än i expanderande kommur..er. Det finns vidare an
ledning att anta att cietsarnma g'äll t för reinvesterinear:na. 
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nadsregleri~ens investeringsdämpande effekt tycks därmed varit rela

tivt begränsad, 1) I händelse av a t t planerade investeringar u:p~skj·.l ti t s 

utan föregående tillståndsanGö:<::an, uncierska.ttar undersökninge!l. dock den

na effekt. Vissa förh:lllanden tyder emellertid på att en event:.1ell ·.ln

å.erskattning in~G ä av n~on Gtörre betydelse. Enligt undersökningen 

ear för d.et första risken fö!' avslag- eller en lär..gre tids bordläGgning 

varit förhållandevis l1ten. För Qet andra uppmanades- enl~-t up~if~ 

från Arbetsmarkr_adss~yrelsen - kommunerna i regel att {inte avstå från 

att) söka byg5~Acistillstånd även i tveksamma fall {se ~ällhänvisning 

vid tabe ll 22). Den låea andelen avslag eller bo!'dläggning kan i så fall 

inte uteslutande bero på att bycrgnads tillst~~d enb~t sö~tes av ~ommuner, 

som var relativt sE.kra på att få sådant tillstand. 

I de fall, där byggnadstillstånd- efter föregåenå.e avslag elle::- bord

lägo~ing - bevilj~ts har tillståndet uPI~n3arligen va!'Lt e!l. tillräc~lig 

betingelse för inveateringsförändringen. Eftersom det endast är fråga 

om ett fåtal observationer, mectcer det tillgär~liga materialet dock inte 

n~ra bestämå.a slutsatser , om i vilke~ uts~räckning byggnadsti llstånd 

utgjort en sådan betingelse . 

7. DEN FARTIELLA BYGGNADSREOLERTI\G~T 

7 . 1. Metod 

Den pa::-tielle byggnadsregleri~gen {fö~ förvaltn1ngabyggnader, samlings

lokaler o d) under 2 :a !la.lvåret 1964 och år 1965 var - för~.lto:r. ci.e tre 

atorstäderr~ - endast tillämplig på kn~ppt 20 % av urvale~s pri~ärkom

r.mr.er , av vilka d.rygt häl ften var m,ycket starkt expanderande . 

Den tillståndsbeviljanQe ~yndigDeten (= respektive ~änsarbetsnämnd) har 

inte n~ot register över behandlade ärenden. En mö~lighet att ta reda 

i) En = sak är on s1:eten via bygcrna:lsregleringen &.syftade en rr.er 
långtgående dänpning av de ko~~1a investeringarna . På basis av 
det tillgä;1gliga mater1alet ix net inte mö~liet att bilua sig T-ågan 
bestämd ~ppfatt~ng på denna punkt . Under flera av ue är, unci.e~ 
vilka byggnadsreeleringen gällde, var emellert id vi~sa komreu~la 
investerir.(?;ar - särskil t ·oostadsbyggendets för- och föl jdi!l.veste
r inga.r sant skolor - priori ter·ade . 
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på avslagna ell er bordlagda ärenden ~~r då att studera de individuell a, 

ax·k.ivera.de ansöJ.a1.ingshandlings.rna , vili.cet hade V!i.I'it rr.ycket arbets- och 

tidskrävanå.e, Av den anledningen valdes den en.lcla.re metoden att frå{;a 

de berörda komnrunerna. Kom.r.r .. ml edningen i dessa kommuner tillställdes 

1iä~med s~<riftligen (under september-oktober 1969) vissa f rågor rcra~de 

regl eringen (se bilaga 6c). 

7 . 2. Resul ta. t 

För större delen av de 25 kom~~ner , som o~fattades av å.en partie lla 

byegnadsreglerinse~, har det int e varit aktuell t att söka byggr~cstill

s t ånd . Två av de tre stor s t äderna har sö:Ct och även bevil ~ats såci.a~t 

t i l lstånd. Av de övrica 22 kom.m~nerna har ennast fyra sökt byg6~å.s

t illstånä., a.v vilka två fått avslag eller bordläggning på sin ansökan. 

Däri genom uppsköts två investeri:~sobje~t (förvaltr.ingsbyggnader) frår. 

år 1965 til l är 1966 r espektive 1970. Detta f örhållande medförde dock 

inte, att de totala investerL~arna i å.e två ko~aerna blev nindre än 

planerat år 1965. De i~veateringsprojekt scm llPPsköts ersattes näoligen 

av endra , tillstånds f ria i~veeteringar (tabell 103) . 

7. 3a Kommentar 

Den partiella byggnadsregleringen synes således i t vå av de berörda kom

munerna påverkat investeringarnas sa~mansättni~. I dessa ~orr.mune~ nar 

byggnadstillat ånC.et d&rmed va.ri t en nödvändi g betinaelee för vissa 

(= tLllstånäabelagda) inventeringar. För de totala investeriQo~na tycks 

byegnadstill s tå.nde t därenot inte ·~tgjort någon sådan betingelse , Efte r 

som enciast e t-c fåtal av de undersökta kommunerna haft akt-Jella investe

rincsplane~ inon det til letåndsbe lagå.a området, ~illåter de t tillgäng

l iga materialet dock inte några gene1·ella slutsatser om den pa:::-tiella 

byggna~sreeleringens effe~t. 

8. STA'rLIGT TIDSBESTMmA DN:ESTERlNGAR 

8. 1, Resultat 

Hos ~e undersökta. prinä:::'kommunerna - uton de starkt tillca~gående - ~ar 

de staUigt tidsbestämda investeri:!!garna (obliga-toriska skolor, statsb::.-
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·::lrc.gsbe:di:ttigade c;ator och vägar, civilf'c:-svarsanlägg'!l.in~ar sarr.t sta.ts

ko,~nuna::!.a beredskapsar'.oeten) i :rcdel tal varierat något mer än de totala 

investGrirearna under :;Je:'ioden 19 53-1965 ( tab.all 39 och 9'7). I d. e under

sökta kor:u:nmerna ~ öreligger :iet enlig·t ta t el l 1 OL] vi:iare inte :'l.Se'O:il a:.g

nifikar..t korrdation r:1ellan förändrinaen i de s~a.tligt ti:lsoestä:nd.a i:'l

ve.stel·iq;arr.a cc:'l den relativa förä~o:':i.nger_ i den taxerad.e inko~sten per 

ir..vå.na.re ( = ir..diM. "7.orn på ien lo:<::ala !<onjunkturen). 

~os primärkommur..erna har statskore~unala beredskapsarbeten i medeltal 

förekommit unå.er 1C % (lc,nds"ti~e!l 3 %) av åren ur.der pe!'ioien 1953-1965. 

I nära 3/LJ av fallen har be:t:·edska:psarl:etena där·vid vari t förlagda t:ll 

lokalet högkor.~ur.ktt.:.rår (tabell 1 06). Hos dc t;,ndersökta komrr.u:1.erna tycks 

det santiciig~ i ~~e del tal vari t loka.l :höckonjunkt·.lr under cirka 70 % av 

den studerade periodens år (tabell 119). 

Det tillgär~liga naterialet stcde:' inte hypote~en, att stats~omnur..~la be

renskapsarbeten förekommer i stö~re utsträckning i tillba~~åer..de än i 

expanderar..de kommuner. 

8.2. KoJOmentar 

Svä.:.'lgnir.garna hos de statligt tidsbestäiOda. investeringarna, vilka hos 

u:-valet av primärk01:v:runer i medeltal utg~ort cirka 1/5 av de totala. in

vesterir.garr.a, tycks således vari t något .s~örre än lie totala ir.veste

.:-:ngarnas. Detta förhallande kan tyda på att de statlig·t tidsbestämda 

i~veste:-i~'l8'a1·na svarat för en niigot stc::-re andel av de!1 ~..rliga ir.veste

r·ingsförändrbgen under den studerade j'ler:i.ode:r .• 

Av den a!l.vända indL<::atorn att döna nar å.e statligt tidsbestämda investe

ringarna. vidare inte stått i Jl.ågot påvisbart samband ned den lokala kon

"u~'-turen 1 ) v .~ • Inte heller de statskooo~~na~a oerenskapsa.rbetena tycks ha 

1) Rörutsatt att den statsbinragsbeviljande m;y:'ldighetel"_ låter nyinves
teringar ha fi.ireträ.de framför reinvesteringar och i övrigt bedömer 
att a:'lgelägenheten i investeringsönskanalen ökar med utvecklings
grade!:l., kan e.x:pa:ndera.nde ko!IIT.1~ner (rr,ed mer eller mindre ständig 
högl<::onj~,;.nktur) bli p·iori ter ad e framför tillbakagående. Vid en dy
lik sys'i;er.1atisk prioritering kan de statligt tidsbestämda investe
:ringa.rna tendera fcl~a konjunkturen. il.os unralet av komrr.uner tycks 
investeringarna ifråga dock inte ha utvecklats på ett såiant sätt. 
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varierat mot de !'l lokala :<onjunkturen i de l<ndersök"t<1 kommunexna. Under

sökningsresultaten ka:'l däi·med tycia på att fördelnineen av dessa arb e ten 

inte i h;J.vudsak har skett :..ed u tgå..VJgs:pun.l<:t f r >hl der. lokala kor..;iul"'.:-~:turens 

utveckling. Detta kan i sä f all sa:r.man."::änga, med att be redskapsarbeter..s. 

inte enbar·t haft till ~;yfte att stcrl.ja den lokala kor.~unkturer.. utan även 

att sysselsätta- även i högkonjunktu:!' - s vå.rplacere..d arbetskraft (~ ex 

partiellt aroet s föra) .
1

) 

9 . BOSTADSBYGGANDET 

9. 1. Direkta förinvesteringar 

Det kommunals, bostaä.sbyggande~ har under den betraktaie perioden h:.lv-,.!d

aa.Jdigen handhafts av kor.~m,.mala bolaG' och stiftelser. Efte:!'som dessa 

inte illf:år i :m:l.ersökni~en, innefattar investerir~Cal'na i dc unå.ersökta 

kommv.nei·na inte boste.dsbygganie . Geno:r. sin kontroll över bosoalisbyggan

Qet har staten dock haft möJlighet att indirekt påverka de direk~ för

investeringarna (distribution:oinvesteringc.r i vatten, avlopp , elenergi 

eamt vissa förbereä.elsearbeten för gator och vägar) . Bostadsbyggandet 

är därvid d.efini tionsrnässigt såvä l en nödvä~dig som en tillräcklig be 

tir~else för dessa förinvesteringar. 

I det följanie används antal e t nya lägenheter som r.tått på bostadsl:ygg~det. 

9. 2 . Resultat 

Hos urvalet av primärkommv.ner har bostadsbyggandets svängning-dl" unie~ 

yei'ioien 1953-1 965 varit ge:n.o:nsnittlig -t lika stora som ir..veste~·ingarnas . 

Bosta.ds·oyggandet !">.ar däremot varierat betyd l igt mer än de kommunala i r.

vesterinearr..a i de tre storstä~err1a (tabell 39 och 105). 

1) Under den studerade per ioden har en stor del av :le statskomm·.mala 
beredska~sarbetena tilldelats :n.orrlandskoxmuner , ~v vilka endast 
et~ fåtal ingår i undersökningen. Me d utgångspunkt f :-ån å.e:'l-'la. un
dersökni~ är det &är~eå. inte möjligt att gene:-alisera om f c:!'del
~~n av statskommunala beredskapsarbeten un~e:- ~erioden ifråga. 
~et tillgängliga materialet medge:- endast gene:-ella slutsatser om 
förekorr.sten av såd.a:r...a arbeten i de olika, typer av ~-~:ommuner som 
studeras, 



I C.e unciersökta :primär~-communerna föreligger det enligt tabell 104 i regel 

i~te någon signifikant korrelation mellan den årliga förbindringen i an

talet ~a lägenhete~ och den relat~va förändringe~ i den taxerade in

komsten per invånare (= indikator~ yå den lo~la konjunkturen). 

9. 3. Ko~r.1entar 

Såsoro framgått i !..api tel 17 tycks de direkta förinvesteringa:'na till 

bostad.soygganciet vara av förhållc.ndevis underordnad "betydelse. Bostacis

bygga!'lci.et s;ynes v:i.da~e varierat l.;.ngefär lika mycket sorr. de totala inves

te!'i.~arna :'.. de u:1.d.ersökta komr.runerna. Förutsatt att de direkta förin

vesteri~l(l'at'na till följd. av tekniska bindnincrar i tiden nä::!:'a föregått 

·oostads-.oyg-gan:iet, tyder dessa förhållanden på att endast en mycket liten 

~av ien å~liga investeringsförän~ingen varit en indirekt följd av 

bostadsbyggandets föränr.ri:-1.gar. Eftersom bostadsbyggandet i regel inta 

u t veckla t s på :1.ågot systematiskt sätt i det lokala konj:mktv.rförlo:p::_Jet, 

tycks detta bygg<mde i:!'l.te heller ha utövat nå,gon konj".lnkt·.lrstyrande in

verkan på :ie undersökta kommunernas investeringar. Eftersom uppskatt

ningen av de direkta förinvesteringarna endast bygger på erfarenheter i 

e~~ fåtal kon~~ner, får :ienna slutsats dock bet~~~tas med stor försik

tighet. 

1C. IlTDUSTRIBESTÄL~ll~GAR 

10.1. r•,!etod 

Med hjä.lp av ett l'~'!ister över teviljade statsoidrag hos Arbetsmarknads

s-tyrelsen har undersökts vilka av ko:t'munerna i urvalet, som utlade i~

dustrioestäl~r.incar år 1963. För att med förhå.llanQevis kort varsel 

kurr.a utlägga sådark beställningar måste likvida medel fi!'lnas tillgäng

liga. Unci.e~sö:atingen har även kartlaet om de korunner, som (l'jorde in

dust~:i.beställningar, har haft en högre li~liditet (= kassa-, bank- och 

:postgiro!r.edel samt kortfristigt innehav av obligationer i relation till 

tot~la utgifter) ä~ övriga komrr.uner. 
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10 . 2 . Resultat 

För~;.ton av ie tre storstäderna utnyttjades mö~licheten till st;;.trib.drag 

av cirka. 40 % av de expanderande primärkorrununerr.a - i hu.v-udsak stii.der 

och köpingar. Av de starkt expanderande komaunerna •.:.tlade 3/t. industri

bes tä-llningar . lleställni:ngarn:.:. uppgick samtidigt t ill ~O% av samtliga 

dessa kommuners investeringar 196 3. Ind·..letril::eställn.inga!"l"}a.B omfa;~t!l.L'\_'\ 

Val' inte lika betydande hos storstäderna och ö~:.ga expanderanå.e korr..T.U

ner . Hos dessa komr.1uner utgjorde bestä.llning:.:.rna. cirka 2 %av investe

ringarna och cirka 10-20 'f, av d.era.s ökning ( t;;;.oeE 107). 

Hos de ex?anderande kommunerP~ är det för år ~963 inte n.ågon signi:i~n~ 

skillnad i likviditet nellan komr.l\;.ner med och utan :.nd·.J.str:ibes tiillningar 

( ta.bell 1 08) . 

10. 3. Komme:ntar 

Eftersom stödbeställnir.gen inte fick avse ord.:inar::.e i:'lki.>p (d. vs en.ligt 

budgeten), synes stimulansbidraget ha utlöst icke-plane:~:·a.de maskin:.nves

teringar. I de berörda korr.rr.unerna har stimulansoidre.ge"':; däricencm upper.

barlige!l varit en tillräcklig betingelse för dessa maskininvesteringar. 

Under förutsättning att maskininvesteringarna ifråga inte fi~nsierades 

med medel, son egentligen var aveedda f ör ( :i. tilläggabuc4;et) ä.n.."lu icke

beslutade byggnads- elle r anläggnings:.nveateri:ngar, har de tot~~e inves

teri~arna därmeQ även blivit större än eljest ar 1963. 1
) 

Ho s de tillbakagående primärkommunerna och l anlistingen förekom ir.rlustri

beställningar endast ·.J.ndantag·svis år 1963. Det~a förhållande kan sam

manhänga med att de maskininköp, son dessa beställningar avsåg, f~äcst 

var a...1ctuella. i större - expanderande - :prur.ärko:nmuner :r.eå. affärsverk elle:

a.rbeten i egen regi. 

1) större delen av byggnads- och anläggni~~investerl~~rna cesl~tas 
antagligen vid den ordinarie b1.1.dgetbehanC.lingen :P~ hösten !ret före 
budgetåret. Även om endast en liten andel av dessa ir:vesteringar 
i så fall beslutas i tilläggsbudget under löpar.de år kan motsvaran
de f inansiella medel ändoc~ ha varit tillräckliga för at~ fir~nsiera 
industribestä.llni!'lgar . Endast i de komr.r.mer , där hela investerings
verksa~heten regelmässigt fastställs på hösten å~et före ·:r.J.dgetåre -:: , 
synes det utan vidare kl!nna fast s1"å.s, e.tt industribeställningarna 
medförde en ökning av d.e totala ~:nvesteri~~arna. 
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11 • KREDITI'I!ARKNADEH 

11. 1 • Noc.i.ellen 

Enligt moC.ellen tvir..gas komr.1U.nen t.:.p:;>skjv.ta :;:>la!1.eraC.e investe~incar 

förutsatt: 

1. !11 låP-emaxi~u~ inte tillåter att den planerade låP~frietiga upp

låni~~en i sin he~het upptas 

2 . &!! Qe~ icke-placerade långfristiga upplåningen inte ~n kom

penseras av större ko~tfristig U?Jlånjng (till följd av den leaala 

restriktionen eller kredit~arknadsrestriktionen) eller större kas

saneddragning än plane~at (till föl~d ev restriktionen om minimi

kassa). 

Kor:u:l\;_nen slår då i likvidi tetstaket, vil~et enligt modellen sker först 

mot slutet av en kred:.tUstramnir>.g efter det att den tillgäncliga kassa

reserven (över-skottskassan) uttömts. 

Dessutom cäller ~otesen, att inveaterir~ar - uppskjutna på grund av 

lånesvårigheter - före:-co:r.mer i ~ utsträckning hos expanderande än 

hos tillbakaeående ~om~une~. 

11.2. Resul-';at 

Av de negati'lS. planav-vikelser"-1.a för· U:;"lf.låningen och investeringarna un

der åren 196C-1965 representerar enQa,st cirka 20% (~ 15 års avvi:.:else:r· 

hos 1 O - sa~t:i.i,sa expanderande - p:::--imärk.ommur.er och en av storstäderna 

r:~en ingot av lar..dstinc-en) investeringar, som uppskj;}.tits på g:::--und av lå,... 

nesvårigheter (tabell 72 och 110). Ko~r.:nunerna ifråga har inte kunnat 

lil.rul. i der_ utsträckning so~ planerats, varigenom investeringarna blivit 

~inQ.l'e än planerat.. Av dessa kommuner tycks 4/5 samtidigt haft lokaJ 

högk:mjuU:.<tur·. De uppak~utna investeringarna har vidare utejort 1-2 % 
av de totala investeri:no~rna inon respektive stratum. Såväl antalet 

drabbade kom~ner so~ de uppsk~utrÄ inves~erinaarnas relativa storlek 

är ~ärvid väse~tligt lägre år 1960~1961 ~n 1964-1965. Hos 9rimär~om

mur..erna är de uppskju".;na investe~ingarr.a relativt störst år 1965 (tabell 

111). 
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11. 3 . Kom:r.e:r,ta.r 

11.3 .1. _!r~ d_! t!:t~tE_a~n2,_~e_!! :!!n_ieE_ ~~n_1,2_6Q-.l9.§.1_o~h_1~6] l.?.:.a_~l~å_re~) 

= .1.9§.5 

UndersökninGen t yder på att kreåit~tstr~ingen ~nder perioden 1960- 1965 

haft en förhållandevis ~ inverkan på kom~u~er~s invcste~i~sbeteen

de. Endas-. ett filtal a v de uniersökta r;r:'..rnii::-::<.ommunerna - sa:r.tU.ga e:x.pa!l.

d.eranfie - tycks ha up:;:::;k;;utit investeringar t ill fö:jd. a.v lånesvå.righeter, 

varvid i nvesteringarna ifråga dess~~om varit av e!l. fö rhillanievis liten 

omfattning. Endast i dessa korr.mune!' synes upplåningen föl~a::<.t lige:'1 r.a 

vari t en nedvändie betir.c;else för investeringsförändringen. 

De tillgängliga observatio!l.erna ä r samtiå:'..gt alltför fä för att till~ta 

någon testämd slutsats on er- eventuell fördröjd (dvs till sl~:.te-;; c.v hög

kon~v.nkturen) effekt av kredi tåtotramni.ngen. 

I ::l.e kor.ununer, som ·.1ppskjuti t investe::-i~ på grunci av linesvå.righeter , 

:.=an en efterfcl~anO.a :creö.i t1.1lttr..a6. ha verkat investeringsstil':1l.L::.erande . 

Upplånir.g har i så ic.ll i dessa kor.uv.ner va::-i t e!l. tillräcklig betingelse 

för a t t i nvestera . Avs i~ten !:-.ar vari t a t t även stuå.e1a om e å var:'.. t fal 

l et , Av antalet :fall med '..:.ppskjutna investe!'irl()a~ har emellertid lr..:.vud

de)e!l. infallit unde!" åren 1964-~965. Endas t t::-e av å.essa fall tar intr1if'

f at u~~e~ ~reditåtstramr.inger- 1960-1961 (tabell 11C). Någon ana:ys- i 

generaliserande syfte - av :len efterf ölja."ldC kreditlättnad.e!W (d.vs år 

1962 OCh ~ :a halvåret 1963) effe~t [å de berörda kommunerLas investe

r ingsbeteende har där~ed inte varit D~jlig. Den kreditlättnad (1966-1967), 

a o :r. följde :;Jå. kred:.. titstra3:ni ngen '.mder 2 :a t al v*re t 1963-1965 , fall e:: 

i stället utanför den stl;.dera.å.e perioder.. En analys av kredi tlä.ttnader:s 

verkningar komplicera.des även av att de komn:unala investeri!'l(;arna -;J!l.der 

åren ~966-1967 sa~tidigt var utsa.tta fö r en mer långtgäenå.e styrning ä~ 

tidi,gare (utsträckt partie:i.l byggnausreglering saJ!lt investe::-i<'J6aavg:'..ft 

på s k "f::-ia" i nvesteringar) . Unä.ersökningen ha.r därför a.vstått från 

att försök~ uppskatta den efterfölj ande kreditlättnadens effekt på QC 

komm·,.mer, som :.t:ppsköt investeringar under åren 1964- 1965. 
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12.1. Förekomst 

Pä regerinzens temst[l~an rekonnenderade de ~re kommunförounden år 1960 

aina meå1e:mDö.:- att frivilligt becränsa. investeringsverksamheten. En 

l~L~nne reko~e~dation utf~dades i april 1965. 

12 . 2 . Metoci 

Det kan v~ra svårt att isoler~ och ~ppskatta den eventue lla effe~t, som 

t•ek.omnenciationerna i fråga kan ha haf-t på kommunernas i nvesteringsbeteen

de . I·1ed hän syr: till t:.nd.ersökningens omfattning har det i .nte vari t möj 

ligt a-tt axenpelvis r:ted hjälp av intervjuer försöka u.PPskatta denna. ef

fekt hos de ~ndersökta kor.tr.ll.:.nern.a. Undersöki\ingen har dock kartlagt 

vilka åtgärder, sorr. finanaledningen i O.e tre storstäderna vidtog med an

le~~ing av rekomme~dationen o~ investeri~begränsning år 1965. 

UnC.e·:- a:;Jr::.l-maj må:aa.ci år 1965 interv~uades den ledande för troendemannen 

eec. t~ä.nste:r.anne~ i t i o "handplockade" primärkor.'lllluner och två landsting 

(appendix 1). En re~o~~enliation om frivillig begränsning av investe

ringsverksam~'leten haC.e utfärdats omedelbart f öre undersökni:nEjstillfället . 

V~ö. oedömni:nge;-t av :-eko~.~end.atione:::'nas troliga effekt kan även denna !Y:E-
fallsundersö~ng ge en viss vägleå.ning. 

12. 3. Resulta t 

I ö.e t i o :;Jrimärko~munerna och ~e två landstingen var man genomgående inte 

beredd att i ett högkonjunkt~rläge frivilligt uppskjut a investeringar, 

där såda:1t var möjligt. Såsom motiv anför des bland anna.t att konjunktur

poli hke~ var en angelägenhet för sta. ten, inte för ko~~~r.~unerna . Man sneg

lar - betonade man - e~das-t åt konjunkturen ifall det är till direkt 

nyt-ta för den egna kommunen. Vid exem9elvis förväntningar om en nära 

förestående konjunkturnedgång - f ramhölls det - kan kommunledningen 

ha in-tresse av att planera konjunkturstödjande åtgärder . I ett sådant 

l äGe ~ppg~v nan e~ellertid att komm~nen förtidsplanerar beredskapsarbeten 
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(till vil~a utgår stat sbidrag) snarare än a t t uppskjuta reåan beslutade 

investeringar . 

I Malmö föranledde de~ statli ga rekommendationen år 1965 en skrivelse 

till underlydande avdelningar med up~aning att dämpa äskandena om i~ves

teringar . I Stockholm ~t{rick en skr:.velse med rekommemiation om säso:ng

f'orskjutning av investeringarna . r•Ian sträckte sig därer.1ot inte så 

långt som till att reko~endera en konjunktu.r förskjutning av dessa. I 

Göteborg medförde r ekor.1mendationen if~åga - enligt uppgif t - inte någon 

åtgärd. 

12. 4 . Kolllf.lentar 

Eftersom typfallsunnarsökningen endast var hypotessökande , :<an några 

generella slutsatser inte dras . Av ~enna undersökning at~ dör.1~ synes 

det dock vara rimligt att anta, att r ekommendationerna om frivillig in

vesteringabegränsning i regel inte haft avseQd effekt . Förfrågningarna 

i två a v de tre storstä~erna pekar även i den riktningen. Erfarenheter 

på centralt statligt håll tyder även _p! att re~ommendationerna inte varit 

verkni ngsfulla. Vid övergången ~ 1966 till r.1er tvångsr.1ässig styrning 

av komr.runerna (bl a skärpt byggnadsreglering och investeri:'lgsa.vgift) 

angavs nämlicen r ekommendationernas ringa effekt bland a nr,at som motiv. 

13. SA}Th~ATTNING 

~[odellen över b'-tdgetförloppet S:.nljer mellan den del av den :1rliga in

veater ingsförändringen, som är en föl jd av statliga åtgäraer och den 

del, som beror på kor.u:nmens eget handlande . Under perioden 1953-1965 

synes s tatens inflytande ha utövats främst via de i nvesteringar (obliga

to~iska skolor , statsbidragsberättigade gator och vägar, civilförsvars

investeringar samt statskommunala beredskapsarbeten) , dä~ olika statliga 

~~digheter haft kontr oll över tidsförläggningen. I medeltal tycks något 

mer än 1/5 av den årliga investeringsförändrir~en berott på dessa s k 

statliet tidsbestända investeringar. Dessa investeringar synes därvid 

i nte ha förändrats i konju~~turstabiliserande riktning i de undersökta 

konmunerna . Förhåll~det tycks vara detsamma med bostadsbyggar-det och 
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dess direkta förinvesteringar. Den inve~~an, son staten via bostads

byggandet~ utövat på den årliga förändringen av investerir1c,oarna i de ;.~nder

söt<:ta :.Communer:'la tyc:ks fä"' övrigt, vara förhållandevis obetyU.lig. 

Under recessionsaret 1963 tycks statsbidra.cet till industribeställnil'lgd.!' 

vidare utgjort en icke oväsentlig stimulans till maskininvesteri~ar i 

dc t:::-e storstäderna sant 40 % av d.e ex:;Jandex·ande prinärkonmunerna. 

Av de undersökta ko:r,munerna !lar cirka 1/6 - varav fle"'talet expanderan

de - ~ppskj;.~tit investeri~ar under nåGot av åren 1~54-1951 t~ll föl~d 

av att byggnadstillstånd. inte 1:eviljats. Under åre'-1. 1960-1961 samt 

1963 (2:a halvå.:ret)-1965 tycks även kreditåtstramningens invester2.ngs

Uämpande effekt vari~ relativ~ begränsad. Av de ~ndersökta korr.munerna 

sy:'les nämligen endast 8 % - samtliga expanC.erande - ·.lppskj:.lti t b.veste

ringar till följ å. av lå.r..esvårighf'lter ~nde:::- n~ot av dessa år.·. 

På basis av intervjuer i C.e t"'e storstäderna och :nå6-"a "!lanå.:plockade" 

kommuner ss~es det även vara rimligt att anta, att &e statliga rekom

menci.ationerna om frivillig investeringsl::ee,-rä.nsning ir 196:) och 1965 inte 

haft avseä.å. effekt på. kor:ummerna.. Slutliger.. "tycks det 1ro;~.r·a en r::..rr.lig 

hypooes, att den ?artialla byggnadsreglerinJen unä.er år 1964 (2:a halv

året)-1965 endast :påverkat i:'lvesteringarnas sam:r.ansiittr:ing (inte dera.s 

storlek). 

!•~ed unda'-'l.tag fö"' ö.e statliGt tidsbestämda inve:;terinearna. (samt möjligen 

ind~strioeställningarna år 1963) synes statens :påverkar.. på den. årliga 

investerincsfärär-dri:'lgen ~nder perioden 1953-1~65 såleä.es ha varit av 

förhå-llandevis l i ten omfattning i de undersökta komrr.u:nerna, Denr!(l. slut

sats få.r U.oc~ !letra.\-oas ned :~örsiktighet. Förv2..ntningar om svår2.gi::leter 

att få. bycrcnadstillstån~ eller lån kan för ä.et första ha utlöst :nedjuste

rir.ga"' av i~vestel·ings])la:'ler!:l.a. (utan föregående tillstånds- eller låne

ansökni.ngar), v::.l:Cet undersökningen i så fall inte k>.l=t isolera. Ef

fekter. av främst den g·ene"'ella byggnadsregleringen och kredi tmarknad.s

politiker. kan dä.r1:1ed vara underskattad. Det är för det andra osäkert 

i vilken :rL'l, so:n vissa av soyrformerna (stimulansbidrag till i~dustri

beställningar, de statligt tiö.sbestämda investeringarna., den eenerella 

"byggna.dsregleringen) enbart påverkat investeringarnas samre:r.sättning. 

Denna. f"'åe'a ko~;:r,er dock - liksom de!'l. arr. eventuella planför§.ndringar -

att belysas på indirekt väg i nästa kapitel. 
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KAPITEL 29. INVESTERINGARNA 

1. INNEHÅLL 

I modellförloppets näst sista led bestEma investeringsförändringen un

der budgetåret. I det föregående kapitlet studera~es i vilken m9n, som 

denna förändring berott på statliga åtgärder unner perio~en 1953-1965. 

I det föl~ande studeras i vilken utsträckning, som'investeringsförlinci

ringen i de undersökta komm~nerna därutöver varit bestämd av föränd

ringen i vissa finansiella faktorer samt av kommunle~~ingens konj~tur

förväntninga.r. 

2. 1\!0DELLEN' 

Vid investeringsbestämningen delar sig samtliga tre modellvarianter 

i fallen a och b. I fall b (totalsparandet lika med finansiellt total

apara~deminimum eller lånemaxi~o mindre än eller lika med låneminimum) 

implicerar beslutet om totalsparandet (ekvation n= 10Q, 20b respektive 

22b) att investeringarna är lika med inveateringsminim~m. Investeringar

na utöver investeringsmi~imum bestäos i fall a (totalsparandet större 

än fi~siellt totalsparandeminimum eller lånemaxi~m större än låne

mi~imum) i stället av en särskild beteendeekvation (ekvation nr 28a, 

34a respektive 36a). I ett särskilt bihang till del II, vilket finns 

att till~å hos författaren, visas dock (vid sidan av modellen) att denna 

beteenQeekvation - tillämpad på fall b - under vissa förutsättningar 

lener till att investeringarna blir lika med investeringsminimum och 

kassan lika ned minimikassan. Beteendeekvationen i fall a kan därmed 

även anses utgöra en godtagbar a pproximation för investeringsbestäm

ningen i fall b. Investeringarna utöver investeringsminimum antas där

ned vara finansiellt bestämda på följande sätt: 



<----.------' 
förändring i de fi
nansiellt bestämda 
investeringarna 
år t 

förändring i över
eller underskotts
kassa (exkl inves
teringsminimum) vid 
årets början 

+ 

förändring i ka
pi talsparandat 
år t (exkl uttag 
från skatteregle
ringsfond och in
vesteringsminimum) 

förändring i 
inbetalnings
över- eller un
derskott (exkl 
kapitalsparan
det, upplåning, 
investeri.ngsmi
nimum) inkl av
sättning till 
skatteregle
ringsfond år t 

förändring 
i konjunk
turvaria
bel år 
t-1 

I de kommuner , som helt eller delvis är lånefinansierande 1 tillkommer 

eventuellt följande term, vilken uttrycker statlig "Påverkan via kredit

marknaden: 

[ (L~)R - (L~)p J , där parentesen ~ O förutsatt att samtidigt 

negativ planavvikel
se för långfristig 
upplånil".g år t 

N~ 
....___,...__.. 

faktiska in- planerade in-
vesteringar vesteringar 
ärt årt 
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Enligt modellen gäller vi6are att : 

2 . 

} . 

4. 

ke2 , ke3' ke4, keS växer roec.a.n ke10: s =e:-iska värde s j '.mker med 

stigande utvec~ingsgrad 

Bidraget t ill "förX.la.ringsvä.rdet" från ka:pi talsparandeförä..."ldringen 

s jun..'<er medan det från över- elle!' :mders;cottskassans förändring 

växe:- med stigande utveoklingsgrad. 

3. r.IEI'OD 

} , 1. Förkla r ingsvariabler 

Vid ber~~ir.gen av inbetalningsöver- eller underskottet för ett visst 

år , ä.r de t nödvändigt att känna till blar-d annat förändringen av ansätt

nings t illgångar och kortfri stiga skulder under samma år (dvs mellan 

den 31/12 år t och den 31/1 2 ~ t-1). Före år 1952 i nnefattar finans

statistiken ej ~on uppdelning på onsättningstillgånga!' och kortfris

tiga skulder. Efter som en sådan uppdelning eåledes finns först från 

och mei den 31/ 12 1952, hs.r förändr·ingen av inbetalningsöver- eller un

der skottet endast kunnat beräknas f rom och meö. ål· 1954. Investerings

förändringen komner därmed att skattas :på basis av observationer för 

perioC..en 1954- 1965. Förändringen av över~ eller underskottskassan vid 

årets början representeras därvid av förändringen i kassan vid årets 

( i fö rhållande till föregäende års) början. 

Ett av argumenten i investeringsekvationen är kapitalsparanQeföränd

ringen vid det aktuella årets u tdebitering och affä.rsverkspriser. Denna 

formulering utgår från att höjnineen av utdebit eringen och affärsverks

priserna utlöses av restriktionen om totalsparandeminimum eller lånemi

niPMm . Kapitalsparandeökningen till följd av denna höjning är åå yt

terst orsaka d av investeringsninicrum. Under den studerade per ioden 

synes emellertid endast en mindre andel a v utdebiteringshö~nir~arna och 

ingen del alls av prishöjnir.tgarna k.J.l'll)2. "förklaras" av dessa. båda restrik-
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tioner. Orsakssanbanden kan dä::-med betra~<:tas såsom ok::!.ara betr·äffande 

kapitalsparandeökningen till följd av en utdebiterings- och prishöjning. 

Det kan bland annat göras gällande, att denna öknine är orsakad av -

och inte orsak -';;ill - investe!'ingsförändrinaen. För att o::-sa.i<:ssarr.oandet 

]?EL kort sikt skall vara entyC.ic-:. ingår ka.pi talsparandeföränöril"~er_ viå. 

föregående är· s utdeci tering och affärsverkspl;'iser i stället s~sor.1 för

~dari:ngsva.riabel . I ,:;ä.r.Jförelsesyfte kommer å.oc~< även den urspr~;.ngliga 

fo::'fllule::-ingen (C. vs r.1cd k2.pitals_?ara!l:leföränci:'ingcn vid de-;; a.kt·.1clla ~re t s 

utå.e-:Ji teriJJe oc:'l affärsverkspriser) att s~ttas . 

3.2. Exk:l\:.sive statliga åtgärder 

I de '.l'!ldersökta kommu:r:err_a tycks - såsom f::-amg!ttt i föregående kapitel 

lå..'1esv2.:-:;_gheter endast i 1.:.ndantagsfå.l l rr.eC.fört a/~t inve~~terirl(rar u:;>p

s~jutits under perioden ~953-1765 . Trots a~t den negativa vlanavvikel

~ för den l&ngfristiga upplår_i:ne;en i desoe. fall resul ter·at i mindre 

investeril~r än eljest, ~ar något ~tslag ej reJistrera~s f ör denna plan

avvikelse vid skattningar.:. .Antale-t o-o servationer synes ha vari t alltför 

få för att å.e:'l :'legativa planc.vvikelse!:'l s~<all kunna medtas säsorr. en själv

ö~dig cest~~iaktor. skillnaden ~cllan pl~ne::-a~ och fa~ti~< total 

(låx>.gfristig plus kortfristig) upplär-ii'~ har i stället aC.c_erats till in

vesteringarn~ . Denna skillna~ har i de få, berörda kommunerna approxi

r:Jativt r.~otsva1·e.t de u:;>ps;cjutna investeringarna. Uppsk~ut:na investering

ar ";ill följd av icke-beviljade byggna.dstillst!nd. under något av .lren 

1954- 1957 har behandlats på likartat sätt . 

Investeringar~ och de finansiella medlen har vidare red~ce~ats meå. å.e 

statlir;t tiå.slJes tär.tda investerinc<rarna, vilka enligt undersök!:'linger_ synes 

utgöra huvudö_elen av investeri:'lgsrr.inimum. I de oe::-örd.a ~o:r.:nuner:r_a har 

dessutom atirrrular.:sbidraget till utlagda ind:;_sti·ibeställn::.ngar friindragit s. 

:Best2.llninga.rna ifråga antas följaktligen enba::-t ~a p.:l,verkat net~oinves

teringarnas sa.r.ll':lansätt!li:Jg ex 196 3. 

Ger_om detta förfari!:lgssätt innefattar netto invester·ingarna uppskj·;J.tna 

såtia:r..a r.~en inte statligt t iisbestä.r.Jds, inveateri~ar . Der, del av den 

årliga investeringsförä:n.O.Xingen, som s;yneö berott på statliga åtgärder 

~nder perioden 19.54- 1965, har d~rmed. exkluderats . 
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Den årligs. investeringsföril.:'låringe~ ~om:r,er att skattas - förutom för 

varje ko10r.n;.n för perioden 1954-1965 ( tici.s:,jericanalys med 12 ol::servatio

ner) - för varje särskilt år inor.t varje stratu!T. res:pektive för samtliga 

komr:ru.~er (tvärsnittsal'..alys ned 23 respekti-ve 125 observationer). I sa:r.

bar,d ~meci. uP-dersöks, on de skattade koefficienterna v~d de finansiella 

storhete:::·~ (dvs förändring av ka:pi talsparar..da, kassen vid årets början 

res:pekti\~ inbetalningsöver- eller underskott) är lägra under åren 1954-

1957, 1960-1961 och 1964-1965 än under åren 1958-1959 och 1962-1963, 

vilket i så- fall ka~ tyda på att följande styrfomer samm.:mtagna Cfr 

sid'Ö4): 

1. Utlöst nedju~teringar av i~vesterings~lanerna (den generell~ l::ygg

nadsregleringen 1954-1957 samt kreditåtstr~nningen 1954-1:a talv

året 1957, 196C~196~ och 2:a halvåret 1963-1965) 

2 . I Öv:L'igt verkat invester:ingsdäm:Dan:le (rekommendationer 1960 oc~ 

1965 sar:Jt den pctrtiella ·oyggne..dsreglerine,re~ 2:a hahr~et 1964-1965) 

3 . Elle"' verkat ir.vesteringsstimulerande (kredi tlättnaden 2:a halvåret 

1957-1959 och 1962-1 :a halvåret 1963, ·oyggnadsregleringen::; avskaffan

de 1958 samt stimulansbidrag till industrioeställninaar år 1963) 

3.4. Känslighetsanalys* (349-35C, 352) 

I det följande undersö~s dessutom ~ur kär..sliga skattningsres~ltaten är 

för följan~e förändringar av nodellformu~erincren: 

1 . Bruttoformulering, dvs utan avdrag för statlica inves-l:;eringsbidrag 

{jf~ sid 393-394 i del 11)
1

) 

1) Under· den stuC..erade perioden synes en n<lgot större andel av investe
ri:~sbici.ragen ha influtit sa~tidi~t som investeringarna äk efteråt, 
vilket kan tala för en netto- sna.z:-a~e än en bruttoforr.rulering. stör
re delen av i:?lvasto:·ingsbiäragen tyc~s ha gått till de s k statligt 
tidsbestämda investeringarna. Bidragen till de::;s~ investeringar synes 
därvid ":;ill över·vif.gs.nde de:!. ha ;.~tbe~alats ·.mder investeringsprojektets 
genomföl·ar.de. Und.er perioden 1952-196) tycks dock en icke oväsentliG 
andel av investeringsbidragen ha influtit efter det att ir.vesterings
oojekten utfcrts. En v:.ss del (t ex 1/3) av investeringsbici.raget !-.a"' 
nä~ligen utbetalats först efter slutl::esiktnine av byggnaden eller an
läegningen. I vissa fall (t ex vatten- och avloppsarbeten) ~ar viUare 
investering::;bi:iraget i sin helhet ut~etalats flera år ei~ter det att 
invester·ingsprojek-tet sh. tf örts. 
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2 . For~lerir~ ned enbart finanGiella bestä~ni~sfa~torer (~ fr sid 

173-174) 

förändringen 
av net-;;oin
ves"!oeringar
na år t 

förändring av ka
pitalsparande år t 
vid föregående års 
ut~ebiteri~~ och 
affärsverkspriser 
(exkl ~ttag f rån 
skattereglerings
fond.en) 

förändri ng av över
eller unders~ottakas
san vid årets början 

förändri !lb av 
inbetdnings
över- eller 
underskott 
( e:x..:Cl kapi
ta.lspa.rande , 
upplåning) 
inkl avsätt 
ning till 
skatteregle
ringsfonden 
b-t 

förändring 
i ko!ljunk:
turvarj_a
bel år 
t-1 

Vid en sådan formulerir~ förekomner de stet~igt tidsbes tämda inves te

ringarna ej såsom ett separat (realt bestämt ) ar~~ment. Om ie s~attade 

koefficienterna därvid är väsentligt högre inklusive än exklusive de 

sta tligt tidsbestämda investeringar~ kan ~etta förhållande tyda på att 

i nveste::-ingarna ifråga enbart påverkat investerir.garnes s.mmansättni:ng, 1) 

1) Vid en övergång frår. en for~leri:ng inklusive till exklus ive stat
ligt tidsbestända investeringar ninskas såväl investerings för~~d
ri:ngen som förändringen av de finansiella storheterna med sarruna 
belopp (eftersom e1.,.1) , motsvarande förändringen av dessa investe
rinoaar . Eftersom koefficienterna ke2-ke~ antas ligga ~ellan O och 
'i, sjunker vid oförändrad invester~ngsvolytr. koe fficienterna ifraga 
därigenom något. 



Bild 60. Förändringen av nettoinvesteringar:~ u~cer perioden 1954-

1965 hos en ay urvalets korn.T..uner (nr 59). 1952 års priser. 

A. Förändringen av nettoinvesteringar (inkl uppskju.tne. inves

teringar år 1957 och 1960) exkl statligt tidsbestämda. 

~r r-~r-----~-------,------~-------T-------r---
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- 800 
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-54 -56 -58 -60 -62 

2 R = 0,73 

taktiskt värde- (Y) 

beräknat värde- ev'} 

0.85x 
(förändring av inbetat

ningsöver- eller un
dt-rskot1 ) 

0,88 x2 
(kassaförändring före 
gående år ) 

1,54 x3 
( ka pitalsp<~randeföränd
ring vid föregående 
Ars utdebitenng QCh 
affärsverkspriser) 

residua l (Y - v1) 

l Y = 43,4•0,85xf 0,8Bx2 • 1,54x3 

-64 
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En fo rmdering me:i enbart finansiella bestämningsfaktorer är då a tt 

föredra. 

4. RESULTAT 

t). . 1 • Skattning per kOr.tllllL"l 

Hoa samtlicra ?rirr.ärkornrr.uner har signifikant utslag reeistrera.ts för ka

?italsparandefö~ändringen vid föregående !rs utnebitering och effärs

verks~riser, kassaförändringen •xnder föregåenne år samt förändringen 

i inbetalninssöver- eller underskot tet samr:te. år (bild 60) . Medianvärdet 

för regressionskoefficienten är 1,11, 0,81 :respektive 0 ,68 (tabell 112A). 

Hypotesen att koefficlenterna ifråga är större hos ne expanderande än 

hos de tillb~~gående primärkommunerna stö~s dock inte av det tillgäng

liga materialet. 

signifikant utslag för inbetalr~r~över- eller unnarskottet har vidare 

registrerats i samtliga strata utor~ de starkt expa.nciera.nde komrm.merna. 

Hos de svagt tillba~agående samt de svagt och starkt expanderande kom

munerna PAr sådant utslag de~sutom erhållits för kassaförändringen. 

Si&nifikant inflytande från ka:pi talspa.J·andeförändri:ngen har däremot 

endast påvisats hos de s tarkt tillbakagående och de mycket starkt expan

derande komrr.unerna. 

Hos 55 % av de undersökta primärkommunerna ha.I' signifikant utslag er

h~llits fcr ~inst en av de tre variablern~. Sicrnifikant utslag f ör 

minst två av variablerna har viåAre registrerats hos cirka 1/3 av pri

märkommunerna (bild 61) . 

Den skattade koefficienten vid. kapitalsparandeförändringen {dvs 

e2 ~ 1,11) är vidare - eenomsni ttligt sett - betydlie;t större än 1 minus 

r.totavc.rande koefficient (dvs c8 ',l:$ 0 ,77) vid kapitalfonderna (tabell 70 

och 112A). 

Den skattade f\uL<tionen "i'örklarar" i :1!6del tal hälften av variansen i 

den å rliga förändringen av nettoinveste~ingaxna (exklusive de statligt 

tid~bestämda). Kassa.- och kapitals9arandeförändringen svarar därvid 

f ö~ vardera nära 2/5 av "förklaril'lgevärd.et" (tabell 1 '1213) . Det till-
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Bild 60 (fortsättninP,) 

B. Förändrincen av nettoinvesteringar inkl~sive statligt tids

bestämda ( 1 )1 fö"'ändringen av nettoinvesteringa,r (exklusive 

u:i)pskjutna inveeteri!lgar år 1957 och 1963) iiLlclusive stat

ligt tidsbeetämå.a (2) sa:r.t föränå.r ingen av statlig·t ticisoe

stämda investeringar (3). 

tkrr---r-------~----~~----~------~------~---

800 

400 

-400 

-800 

-54 - 56 -58 -60 -62 -64 

Källa : tabell 101, 110, 112 och 114. 

gängliga materialet suöder dessutom hypotesen, att kassaförändringens 

bidrag till "förkla.ringen" är större hos de expanderande än hos de till

bakagående kommunerna (RR0,35). Kapitalsparandeförändringens biQ=ag 

sjunker däremot inte med stigande utvecklingsgrad (R=0,15). 

Enligt Durbin-Wat~on-testet före ligger i x·egel inte någon autokorrela

tion. M:J.ltikollinearitet förekommer vidare enligt det uppställda tes

tet vid cirka 1/7 ~v de signifikanta utslagen. 
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flos d.e u~ld.ersökta primärkommunerna r.ar nå,got signifikant t:. t slaG' ej er

~ållits för de~ ti~sförskjut~ konjunkturvariabeln. Hos storstäderna och 

lanciatingen :::a:- något 3igil!fi:<ant inflytancie il':!te heller påvisats från 

r.åe'ondera av cie fyra variablerr.a. 

4.2. SkattniM per stratum 

Vid skatt~ino för var~e s~rskilt år inom varje stratt:.m registrerades 

signifikant utslag fö!' kassaförändringer., kapitalsparandeförändringen 

sar.~t förär..d.ril".gen av inbetalningsöver- eller underskott. Detsa~ma gäl

~er vid den kombineradetidsserie-och tvärssnittsa~lysen. I medeltal 

är de skattade koefficienterna dock cirka 20 % lägre än vid skattning~n 

per kor.1me1n. I nedel-tal "förklarar" :len s:<attade I'un.'<t::.onen ci:!'ka 45-
55 % av variansen i d.en årliga investe!'ingsfö!'ändringen ~er ~nvär.are 

(tabell ~~4B och ~15B). 

Ge~oms~i ttligt sett är den skattade koefficienten för ka.pi talsparar.6.e

förä~ci!'i:'lgen (vid föregående ås utci.e"bi tering och affärsverkspriser) 

betydligt lägre för åre~ 1954-1957, 1960-1961 och 1964-1965 än för aren 

1958-1959 och 1962-1963. Vid netto- (men inte brutto-)formulerin~en 

gälle!' detsamma för de:'l skattade ~oefficienten vid föregående års kassa

föränd.r~:~ (tabell 114B och ~15B). Samtiaigt har den relativa kass~ 

up?öygg.~:len eller -neddragni:~en dock inte skiljt sic mellan de olika 

&=en (tabell ~18). 

4.3. Kä~sligheosanalys* (354, 356) 

Vid formt:.leringen med enbart fina~siella bestäT.ningsfaLtorer tar si6il~

fikant ·_,~tsleg erhåll i t s för ka?i talsparandeförändrincen vid föregå-ende 

års ~~debitering och affärsverkspriser, inoetalningsöver- eller under

skot-tet sam~ kessaförändringen ~der föregående år. Ilas cirka 65% av 

de ~ndersökta primärkonmunerr.a är det signifika~t utslag fä!' mi~st en av 

dessa tre variabler. Det totala an~alet utslag är samtidigt cirka 30% 
fler än vid modellens fornulering (med både reala oci:: finansiella fak

torer) ~tor.1 vid kapitalsparar.deför~ndringen. Utslag fe!' denna variabel 

har endast erhållits hos de starkt tillbakaeående kommunerna. Signifi

r~nt inflyta~de från inbetalningsöver- eller underskottet samt kassa

förändringen har därenot påvisats i samtliga strata. Re5ressior.skoef-
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Bild 61. Förändringen av nettoinvester ingarna under perioden 1954-

1965 hos en av urvalets kommuner (nr 80) . 1952 års prise~. 

A. Förändringen av nettoinvesteringar exklusive statligt tids

bestämda. 

~~--r-----~~-----,------~------~-------T--- 2 
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R = 0,55 

beräknat värde (yl) 
faktiskt värde (Y) 

0,75 x2 
( kassaför ä nd r l ng 
föregående är) 

0.,81 x3 
( kapifalsparande
förändring vid före
gående års utdeobi
lering och affärs
verkspr i ser ) 

residua! (Y- Y1l 

l Y = 111,46 ~ O, 75x2 • 01 81 x3 

-62 ~ 64 



ficienter:'la iir !l ägo t ( ö.oc::: inte väsentliGt) högre - i medeltal c:.rka 

1 O J> - än motsvarar.C.e ~ocfficientcr vi ci den ;;kat tade :nodellfun:<tionen. 

1 meC.el ~:i. "för~larar" vida.r.e den ska~tade f'.mktionen enli.'rt ta.be.;.l 114A 

chkc;. 55 % av v;;;.riansen i förän:l..:ri!lge::1 hos nettoir.vestering-arna (inklu

sive de statligt t:.ds bestä:r.d.a investeringarna) . 

I sto::"t sett är ska ttnu~gsresul ~e;~en likartade vid brutto- oc::. netto

forJ:ule"'if15en (ta be::~ 1 12-11 5). 

Antale~ 1:tslag är något fle"' viC. :<a:pitals_paranieförän:l.ri::'lgen v:.d. C.et 

akt~ella å::"ets ut~ebiterir€ och affäraverks~r:.aer än viQ kapitalsparan

C.efcränd:i':.n.ger. vid f öregående års ·xtdebi t erir.g och affärsverkspriser. 

Ske.ttninssresul;;aten fö.ri:L'"lö:as viiare inte nw,nvärt, ifa.ll d.iffereru;en 

nellan planerad. och faktis:< (1~-fristig pLts ko"'tfr:&.<Jhg) urplåning i 

ic fåtal kom:m.me::", s om uppsk~utit i nvesteri:1gar till t"Cl jd av lånesvå

r:..g::eter , inte a dc.eras till neti;oinvesteri:'lgarna . Dets= gäller or.-~ 

nettoinvesterine~rr..~ i ue berörde kommunerna år 1963 reducer~s ned stöd

beställningen, vilken då antas ha _9åver~t invester-il'l{;'arnas storlek , i 

stället för ~ed stinQlansoidraget t ill denna. 

5. KOJI!:MENTAR 

Hoo de unde~sökta primärkommunerna har således ett systematiskt inflytan

de ~ den årlig-d. ir..vesterir.gsförändringen påvisats från kassaföx-änd

r:.ne·er. fö regå.ende år , ka.pi t alsparandefö rändringen vid förer;ående års 

utå.ebi terir~ och s.f.fä.raverksprise:r samt f öri:ind:i'ingen i inbetalnings

över- eller l:nlierskottet ( exklnaive ~pi talsr.ar=de, U~);>Hni!1(i) . Det

sam~a gäller för de ol~ka ko~muntyperna (från starkt t~llba~agåenö.e till 

r.1ycket sta~ k-t e x._:la:'lderanö.c :<omnuner ) ned ·..tndantag f ör kapi talsparande

föi·i:.i.nC.:C:.:'llre:'l, å.är ett systematiskt i nflytanö.e enri.ast konstaterats hos 

C.e starkt tillba..'<agående och de mycket sta!'~t expanderande komrr.une::-na. 

Unde::-<>ö~ingsresul -cate11 tyder ?å att en f öränd.ring av ka:pi tals~larandet 

i:aft. er: !'elativt större effekt pä inveaterii'.gsbenägenheten än en fö~

ändri~.g ~v övr~~a likvida medel (inbetalningsöver- /eller ~nderskott samt 

kassar.). Sant:.d:.gt so~ kapitalsparandeförär,dringen helt slagit ~genom 

p&. ir.vesterir.esförändringen, t yc::Cs emellertid - såsom fra:r.eått i ka.pi t el 

22 - ::;törre delen av en ka:;li tals).!<U'ar:deökninc avsatts tJ.ll i<api tal fon-
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Bild 61 (fortsättning) 

B. Förändringen av nettoinvesteringe.::- inklttsive s-;;atligt tids

best~mda (1) samt förändringen av st~tligt tidsbestä~~ in

vesteri~oar (2) 

-54 -56 -58 -60 -62 -64 

Källa: tabell 112 och 114. 

derna och större delen av en kapitalsparan:lerr:i!:l.sk!'l.incr kompenserats genom 

fon:i1,.;ttag. Eftersom u. t slagen vid kapi tc.lfond.erna och investeringarna 

i regel gällt olika ko~~ner, kan detta förhållande å ena sidan antyda 

motstridiga ter..clenser i det -tillg2ngliga ~aterie.let. Ur..dersökningsresul

taten kön å andra sidan även sammanhänga med att a:vsä.ttr.ing~r till dessa 

fonder vari t disponil::la till investeringar sanna å.r, vilket modellen u te

sluter. 

Trots de!:l. högre s:parfi!:l.a.."lsieringe;'l. av i:'lvester·ingarna "för:Cla::-ar" ka:pi

talsparandeförändringen i!:l.te e~ större andel av i~vesteri~sförändringen 

hos de tillbakagående än hos de expanderande kommunerna. Kass~föränd

ringen under det föreeående året tycks därenat varit betydelsefullare 

såsom bestärnni:'lgsfaktor hos de ex:panci.e!'anä.e än hos de tillbakagåe:1de kom

munerna. Med hänsyn till den systematiska kassaa:ppbyggnad och -neddrag

ning c~ed hjälp av fonder och ~pplåning), som ~ndersökningen i Ö~7iet ar.-



tyder, finns det dock anledning att ifrågasätta , om inte denna kassaför

ändr~~ är orsakad av - snarare än orsak till - de efterföljande inves

teril"..garna (jfr sid 117} . 

Utöver vad som sagts i det föregående kapitlet synes det tillgängliga 

materialet inte ge något belägg för att de statliga styrformerna verkat 

inves~eringsstimulerande under lågkonjunkturår eller -dämpande under hög

konjunkturår. Undersökningsresultaten tyder vidare ej på att de stat

ligt tidsbestämda investeringarna enbart påverkat investeringarnas sam

mansättl"~. Av skattningen med enbart finansiella bestämningsfaktorer 

att döma tycks underskattningen av investeringsminimum (vid beräkningen 

enbart lika med de statligt tidabestämda investeringarna} ej heller nämn

värt ha inverkat på undersökningsresultaten. Av hänsyn till denna under

skattning är det dock tänkbart , att en förhållandevis liten del av de 

finansiella storheternas förändring återger inflytande, som egentligen 

härrör fr!n vissa reala storheter (= föregående års investeringar samt 

bostadsbyggande året efter budgetåret} . 
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KAPITEL 30. KASSAN 

1 • Th"NEHÅLL 

Enligt nodelle!:l. används kassan (= :kassa-, bank- och postgiromeciel samt 

kortfris~igt innehav av obligationer), vilken [ramkommer såso:r. en 

restpost i den avslutande ekvationen, såsom en buffert mot såv~l sparan

dets som den långfristiga u~~låningens svängninga=. ~en systeT.atis:<a 

kassauppbygcnaden och -neddragningen antas därvid äga rum dels via 

fonderna, dels direkt via kassan. I det föl~anQe studeras Kassans år

liga förändring ~nder perioden 1953-1965 hos ur~~let av ko~mu!:l.er. 

2. MODELIEN 

r'Ied utgå:'lg'spunkt från nodellen gäller följa!:l.de h,votese::-; 

1. Förändringen av flödet av likvida medel(= totalsparande, inbetal

ning-söver-/underskott, upplåning) samvarierar med kassaföränd

ringen (liksom med investeringsförändringen) 

2 . Vid en ökning av flödet av likvida medel ä:- kassaökningen och vid 

en reinskning av detta flöde kassaminskni!:l.gen relativt stö~re tos 

till bakagående än hos expanderande prirr.ärkorr.rr.u!:l.er 

1) 

Kassaförändringen och investeringsförändringen samva::-ierar1) 

Enligt investeringsekvationen används den del av en ökning av 
kapitalsparande respektive inbetalningsöver- eller unders~ott, 
som inte verkar inves~eringsstimule~ancie, till kass~uppbyggnad. 
Den del av en kapital sparande- res:;>e!cti ve ir:betalr!.ingsövers:<otts
minskning, som inte har en investerinesreduceranJe effekt, utlöser 
i stället kassar.~inskning. En ökad lå.ne;fristig upplåning anvär:!ds 
vidare - utöver investeringsminimum - bland annat till kassaupp
byggnad och vice versa. R~ ökning av flödet av likvida medel med
för därmed enligt modellen att såv~l inv~steringarna som kassan 
ökar nedan effekten ii.r den motsatta vid minskning av detta flöde. 
En ökning av överskottskassan vid årets början ökar emellertid sam
tidigt investering-sbenägenheten, vilket möjliggörs genom :ka.ssaned
dragn:ng. Den kassaökning, som en flödesökning för med sig blir 
då mindre än eljest. Kassaökningen blir i stället stcrre in eljest 
~nder de år, som en minskning av överskottskassan (respektive en 
ökning av underskottskassan) utlöse~ minskade investeringar och 
kassauppbyggnad. 
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4. Såväl kassar.. sor.1 likviditeten varierar mer över tid.en hos O.e till

bakagåeLQe än hos de expanderande kor.1r.1unerna. 

3. ~IE.TOD 

Eftersom föränd::-i?llren av inbetalningsöver- eller :.mderskottet end.ast 

kunr4t ber~~s från och med år 1954, konmer förändringen av flö~et av 

lit-vicia meciel att studeras på b2.sis av observationer för perioden 1954-

Såsom likviå.itetsmått 2.l".vänds i det följ<1nde relationen :nellan .:eassan 

och ko~tfristiga s~lder. 

4. HESULTAT 

Hos ~älften ;;,v O.e ur-dersökta primärkommuner~ föreligger det en sie;nifi

~<ant :;>os i t i v ~orre la tior- mellan in ves terincrsföränd.ringen och förändringen 

av flöri.et av likvida r.1edel ur.der per·ioden 1954-1965, vilket hos 60 %av 

p::-.imärkomr.n;.narnE- e:'lli(!"t tabell 116 även gäller ·oeträffande flöd.et av lik

viQ3 meri.el exklusive upplåning (dvs de finansiella storheterna i investe

r:i..ngsekvatio:'le~ samrr.anför·cia till el':! post). Samtidigt är O.et hos hälften 

av ~rimä~korr.~u~erna (likso~ hos lahdstir€en) en sig~ifikant positiv korre

lation mella~ kassaföränd.ringe~ och förändringen av detta flöde, varvid 

nästan hälf-ten av komm·.merna är ge:r.ensa:r.ma (bild 62 samt tabell 118 och 

i44). En dylik korrela-tion förekommer även i större utsträckning hos de 

expander2.nde är: hos de tillbakegåe~::le primä.ri<:o:n:r.unerna. Av den årliga 

flotiesförändringen ?Jar vidare i medeltal drygt 2/5 slagit igenom på kassa

fö~ändringen (oc~ rester~de del på investeri~sförändringen). Undersök

ni:'lgsresultate~ (inklusive de vid tvärsnittsskattningen för var~e sär

skilt år) utgör därvici ett soarkt s~öd för hy~otesen, att denna andel 

sjunker ~ed stiaa~de utvecklingsgrad hos primärkommunerna. Den relativt 

större kassa~pp~yggna~en oc~ -neddragningen har dock inte fört med sig 

större kassa- och likviö.i.tetsvariationer över tiden hos d.e tillbakagående 

än hos de expander~~de kommu~erna. ~os prinärkomm~nerna har det i stället 

förelegat en notsatt tendens (tabell 117). 

Trots att flöQesförändringen varierat åt samrr.a håll so~ såväl investe

rines- som kassaförändringen, föreligger det inte någon samvariation 

:r.ella.n investeri?lgs- och kassaföt>ändringen. Hos primärkommune1·na (utor:~ 

de mycket star~t expanderc.nde) äx· ::let i stället en signifikant negativ 



3il& 62. Fcrändxir~en av kassan och flödet av likvida medel und~r perio

den 1954-1965 hos en av Jrvalets ko~ner (nr 64) . 1952 år~ 
priser . 
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förändring av flöde av 
Ii kvida mede l 
kassa'förändri ng 

korrelation mellan ~esaa båda föränQringar (bild 6}). I kommunerna med 

sådan korrelation (av vilka relativt fler är tillbakagående ä~ expande

rande ) föz·eligger det iock inte samtiäigt något positivt sacband mellan 

å ena sidan förändringen av flödet av likvida medel och å andra sidan 

investerings- respektive kassaförändringen (tabell 144).1) 

1) Av ko=ne1•na !!led negativ korrelation mellan investerings- och kassa
förändringen har cirka 40% samtidigt e~ positiv korrela~ion oellan 
flödes- och investeringsförändringen (tabell 1~). Av dessa konmu
ner har vidare endast cirka 20% en positiv kor~elation mellan flö 
des- och kaseaförändringen. En motsvara.ncie andel av ko:rJT.une.rna har 
vidare en posit~v ~orrelation mellan kassa- och låneföräncir~ngen el
ler - beträffande kapitalfonderna - signifikant utslag för kapi tal
spar~deförändrin&en vid föregående års utdebitering och affärsverks
priser. 
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llild 63. Förä.ndringer. av bruttoinvesteringarna och kassan unC.er perio

C.en 1953-1965 hos e~ av urvalets ko~muner (nr 21). 1952 års 

~r-----~~----~------~------~-------?-------r---
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Källa: tabell 117. 

5. KO!•Th'IENTAR 

~ , ' , ' , ' 
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-5.8 -60 -62 -64 

kassaförändring 
förändring av 
brutto i nvesterin~ 

Såsom framcått av kapitel 22 har kapi 'talsparandeförändri,~--en (vid före

gåencie å.r·s utdebitering cch affärsverkspriser) tender.:.t åtföljas av e~ 

- ~elativt sett - n[stan li~ stor förändring av avsättningarna till 

eJ ler uttagen f'I'ån icapi talfonderna hos de undel'sökta kor.u:ru.nerna (r~ed 

undantae för de s•~gt tilloakag~ende och de svagt expanC.erande). Hos 

primärkomm~erna (utom de starkt tillbakagående) tar låne- ocb kassarer

ändringen samtidigt varierat åt sa~a håll. Dessa förhållanden synes ha 

bidra.git till samvariationen mellan kassaförändringen oc~ föränC.Xinge!.'l. 

av flödet av likvicia medel. De~ relativt s".;örre kassaup~obyggnaden och 

-neddragningen hos de tillbakagäe~de primärkommunerna tycks vidare bland 

annat Samr.'lanhänga med att en stiirre andel av låneförär.dringen slagit 

ige:'lom på kassaförändringen i c.essa än i de expanderande primä.rkoru:umer-

na. 



I motsats till vad som förväntades bar slutligen kassan hos ~ av 

- främst de tillbakagående - kommunerna tenderat sjunka, när investe

ringarna ökat och vice versa. Vad dessa s~eciella kommuner beträffar 

ger undersö~ngsresultaten i regel inte heller något belägg för att 

kassan använts s!som en buffert mot sparandats och den långfristiga UPP

l!ningens svängningar . 



KAPITEL 31 • tolODELLFÖRLOPPEJr OCH DEJI~ LOKAI.A KOiJJUNKTURE.tT 

1. INNEHÅLL 

I kapitel 5-7 har en modell (i t~e varianter ) över b~igetförlo~pet ~kom

J~unen :presenterats. I det föl jande analysex·as modelle!'ls ,~tveckli:tl(l' i någ-

ra schematiska konjunktu~förlopp. Därmed precise~as ie fcreställ~-ar om 

~tgifts- och inkomstutvec~lingen i konjunk~_ren, vilka redov~sas i kapitel 2 . 

Inledni ngovis d.isku teras ncdellens ..~tveckli·ng vid el! f~rraå.rig kor:~un.<tur

cykel med jämna svä!lgningar . I b:!.lci. 65 beGkrh-s överE>iktligt denna ~.;.t

veckling i e!l läne- oc~ sparfir~nsierande kcnnun. I oilaga ~ i de l Il 

fin.VJ.s C.essutom ett förenklat exenpe::!. '::)ver h·.l.r modellsto:chete~:'la i en 

sparfinaneierandc koJ!U!TUn utvecklas vid en fy:caitrig ;conjun.'<t111'cykel . 

Avslutni~svb behanilas i kor thet mociellför loppet vid. en osyr.u:~etrisk 

konj'LO.nkt·..lrcykel (med olika l<lnga !-,ög- eller lågkonj'LO.nkt~,;.rperioder) • 1) I 

kapitel 33 ko~.mer utvecklineen i der. lokala konj·.mktare:'l hos de unde!"-

sökta :Co~:munerna att studeras för de storhete!' , so:r. ä:t unC.ers trukna. 

2 . MODELLFÖRLOPPEJr VID EK FYRAÅRIG FERIODISK KON.J1J'NKTURCYKEL 

2 .1. F;yraårig periortisk konjunlc-turcy~el 

Såsor.t -.d;gånr,spunkt för de:'l följa.nde ar..alyE>en tjänar en :rycket föreU:daci 

och sche~atisk bilu av konjun:<turförloppet . Ko~jun.~turcy~eln ( ~ HS i 

bild 64) a:'lias nä:r.l ieen omf<;.t.ta fyra år oc~ ha regel'bur:dr.a svängningar 

(två år hög:<onj11Ji-;.tur och två år lagkonj-.lnktur) .
2

) Varje särskilt kon

jun.'<turår föruts ä tts dii.rvid sacr.:T:anfalla :r.eri "budgetåret . En konjunkt:tr

uppgång eller -nedeång antas s !leues inträffa i början eller i s lutet av 

ett vi;;st ~r . 

Vid er. fyraåx· ig per iodlGk konjun:.<turc;rkel har mo:iellen - så;;o~- den är 

fornularad - vissa intressanta ecer:skaper, vilka hä::-efter .:prese:r:teras. 

1) Den följande analysen är ~ven tillänplig på den ko:rmunala sektorr.s 
utveckling i den totala (makro-) kon~unktv.ren. 

2) Såsor.~ frar.~gått i ka:pitel 3 ilttr kor:jur..kturcykel~ under per-iouer.. 1952-
1965 - frånsett åre:t 1956-195"7 - tenderat vara fyraåri g, varvia så
väl konjurllcouravmattni:ngs- nom högkon;)l;.nkturper:.oderna uneefä.rligen 
omfattat två år. 



Bilu 64 . Ett före~~lat exenpel över det åudgetmässiga (BS) och det hy

potetiska (HS) sks..tteUJ:åerlagets ·.1tveckling vid en fyraårig 

periodis~ ~onjunkturcykel (två år högkonjunkt~r - HK, två år 

lågkon~unktur - LK) (se även figur 5 i del II). 

LK HK HK LK LK HK HK LK LK 
Skitt e- tro~...,tr-1 _ _,t2!:-.._t-T3~_t.y:4 __ t;..S _ _,t6::-._t,.. 7 __ t-;.a ___ _ 
under-
laget 
(k r ) 

\ l 
\ l 
\ l 
\ l 
v 

2. 2 . Skatteunderlaget 

A 
l \ 

l \ 
l \ 

l \ 
l \ 

l \ 
l \ 

l 

\ 
\ 

1 BS 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

HS 

t iden och 
konjunkturen 

Fö~~tsatt att dess bestänr.ingsf~<torer (främst förändringen av real

löner , neotofly"tning och juridiska personers taxerade i nkonst) följer 

konj unkbren, u t vecklas det hypote;:;iska ska tteunderle.,r;e"!; ( = den beskatt

ningsba~a inko~sten ~nder inkomståret dividerat med 100) cykliskt, dvs 

det absoluta värQet ökar unQer högkonjunkt~råren och sjunker under låg

kon~u~<tu~eren (bild 64). v~Q en fyraårig pe~iodiek konjunktur föränd

ras uet buägetmässiga skatteunderlaget, vilket utgår från den beskatt

ningsbara i~<o:nsten två är tidigare, i stället i motsatt r iktning so!'l det 

hypotetiska . Det budgetmässiga varierar enligt ·:Jild 64 dessutan ~ än 

det hypotetiska (jfr sid 5- 8 och 175-190 i d.el II) • 
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2 . 3. Netto~ostnader 

~ettoko~tnansöLni~;en till föl jd av föregående års inves teringar utveck

las enligt monallen neutralt i konjur~turförloppet (stiger under det 

a.r..era lågkonjunktur&-et och å.et första högkonjunkt~.<råret samt sj· .. mker 

ur.~er det annra högkonju~turårct och det f örsta lågkonjunkturåret). 

Förutsatt att Qe~ löpanå.e ?rls- och lönestegrincen är större under hög

än unå.er låg~o~junkturåren, ökar nettokostnaderna automatiskt särskilt 

myc~et unner högkcnjunkturåre~. Vid en fyraårig periodisk konjunkt~r

cykel varierar skatteintäkten vid före,gående års utdebiteril'J€ samtidigt 

motcy~liskt. Nettoint~<ten (= skatteint~~ts- minus neotokostnaderna) 

föränö.ras ä.ä~·igenom automatiskt mot kon~unkturen, •.rilket har till följd 

att nettokostnaå.err.a ökar autonomt (= icke-a~tomatiekt) främst under 

lågkor.junkturåren. 

2 . 4 . SparGT-det och fonderna 

Jär.lfört med C.en automatis~ nettcintäktsförändringen är den autonoma 

nettokostnadsförändringen förhåEandevis liten enligt modeEen. Skillne

den mallar. dessa bå~ förän~ingar är li~<a med för~ndringen i totalsparan

det (exklusive affärsverksspa~ar..de) vid förecående års utdebitering. 

Vid en fyraårig periodia~ ~onju~Lturcykel förändras detta sparande då 

~ven mct konju~turen. 

Pöl j er efterfraga.-'1 på ett koffill!unal t affärsverks tjä.r.ster konjunkturer.., 

kommer - vid oföränå.raQe priser - intäkterna att utvecklas cy~liskt . 

Fön~tsatt att en del av kostnade::-na samtidigt är fasta, koml:er - innan 

i<:a:pacite tstaket nås -även spara::tdet att följa konjunkturen. Iolöjlig

~eter~ för detta är antagligen större i j~ högre graQ affärsver~et be

tjä=r !lä.ri!lgslivet. Det är därmed rimligt att anta att - av de kommu

nala affärsverken - är det främs t för el '.rerk och hamnar , som s:para:'ldet 

varierar med konjltnkt;;.ren. 

Förutsatt att affärsverksaparandat följer konjunkturen, minskas - \~d en 

fyraårig periodi~ kon~ur_~turcykel - totaisperandets ~otcykliska ~tveck

lir~ . Eftersom totalsparandat (exklusive affärsverkssparande) antas va

ra betydligt större än affärsverkssparandet, varierar toöalsparande~ än

dock mot konj· .. mkouren. 



Enligt nodellen tendei·e.r skatte::-eglcri::~gsfonc.en att förä.nciras i s amma 

riktnir~ son to~al~par~ndeo vid föregående ~s ut~eciterir~. Kapital

sparar.det (vid föregående år;; u tdebi tei·ing) varierar ö..å även - liksom 

kapitalfonder~ - motcykliskt, fastän i lägre grad är, totalsparanö..et. 

•rotalspan;..ndets motcykliska variatione::- fördela,s r.itml igen mellan drift

och kapitalsyara~ie. 

2. 5. Utdebiter?\1en och affärsve::-~spriser~~ 

Vid en fyraårig per~oQ~sk kon~ur~turcykel ökar totals~rande~ {vid före

gåencie ärs u tdebi terin.J) under lågkonjt:.nktu:!'åren och sju.!lk:er u.nder hög

konjunkturårer.. I modeller, komner •.:. -;;de bi teri:lgs - och affärsverkspris

hö.~ningar ö..ärned att utlösas främst under höako:'l.junkturir , vilket då 

även ka.n var<:. en indirekt följd a.v en kreditcltstra:nni!'lg. 1
) 

2. 6 . Upplånir:G 

I modellen för den låne-(och spa=-)f~~ie:!'anö..e ~ommunen va:!'ierar låne

~ximun no" konj~nk~t:.ren, varigenom ~öjligheterna för att slå i likvicii

tetstak:et iir s"örre under hög- än ·.1;~.cier lå{r;con~ul'L<turä:- . Den lån.o<fris

tiga och den totala upplllnine~m ~tvecklas riärmed mot :Con.)unkturen. Den 

kortfristisa t:.pplåningen, vilken i xociellen ~r relativt mindre ~r. ~en 

långfristica, följer däremot konju:'l.ktu~en (se sid 219 i del II). Vid 

en fyraårig periodisk konjunk·hrcykel va:!'iera.r den legala maxir.tig.ränsen 

för den kortfristiga :tppl!ni neen, vil::.Cen är knuten till den beskatt

ningsbara inkomsten två är t~ciig'dl'e, sarotiö.igt no"cylcliskt . lmjlighe

tern~ för att denna leaala restriktion utl öses är däri0 enom enligt mo

del len större ~nder hög- än låg~onjunkturår. 

1) Förutsatt att utdebiteringshöjni~~na ( ~ xt) infaller främst 
under högkonjunkturåren, varierar förskottsdelen (zt-

2
) i större 

utsträckning mot konjunkturen än förskottet ( A x.t • zt-2 ) . Av
räkningsdelen (Zt~2 ~ Zt-4) utvecklas då i stället motcyKliskt i 
lägre grad än avraxmngsposten [ xt-2(z:k -Z )j . Gen.om ut
debiteringshöjningar dras nämligen mer Kö~f{-t A xt • Zt) än 
el j est in från skattebetalarna under högkonjunkturåren. Av denna 
extra k5pkrai~sindragning kommer emellertid endast en del 
( .6. x • z ) konm·.men till godo . Återstoö.en - [ll xt<zt - zt,-2) > 
>o J t _ t:. t~e~alar sta ten f ö:::· st två år därefter (dvs under lågkon-
~unkturår) till kom~uncn . 
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2 . 7 . Investeringar~Ia oc!~ kassan 

För att ,;_ppväga variat ionerna i s]?a::-ancie och/elier långfristig l~pplitni!'lg 

förekommer enliGt mo:iellen en systemati8k ::cassc..uppbyggnad o::h -neddrag

ning {via bland annat fonder) i konju:nktu::-förloppe-t. Kassan ökar därmed 

· . .mder lagkonju.:nkturåren och sjunke!" und.er högkonJunkturåren. Över- eller 

;.mdersko'!;tskassans föränd::-ing u:.'lier C.et fcregåer.de året verkar di i:nves

terinessiir:rulera.r.:de under :iet a~å..ra låg~onjuJL"<.turåret och det första hög

ko:r:.~unkturåret. Effekten är i stället enli0 t modellen investeringsdämp

ande under det första lå.ekonj'..l.nktu::-å.ret och det andra högkonj" .. mktu!"å.ret. 

Effekten fr·ån den andra ti:lsföl·s:-cjutna variabeln - konj·.mkt·..:rförvänt

ningarna - är den motsatta. Opti:r.~stis:<a frc.r.ltidsförväntni!lgar ve::-kar 

inve:sterin,<;sstinule::"ande · . .mder å..et fö::-sta lågkonjt;.nkt:l::-il.::-et och ciet and

ra högkonju.nk.turåret. Pessimistiska förv~tningar ve::-kar i stället in

vesteringsdär.lpar,de .mder det an•h-a lågkon~unktt:råret ocl: det första hög

konjur~turåret , Kassa- och konju1Lzturförväntningsvar1abel:ns effe~t på 

i~vesteringsbenägenhcten tenderar föl~aktligen ett neutraliaera va~anci

ra i en fyx·aårie periodisk konju:o.kturcykel. 

Vad inbetalning-söver- eller t:ndersko ttet beträffar kan inget bestämt 

sägas om des~ utveckling i konjunkturförloppet. Den motcykliska utveck

lingen hos kapitalsparandet , vilken antas ha relativt större betydelse 

än inbetalningsöver- eller underskottet, slår däremot enliGt modellen 

18eno:n på investeringarna.. Investeringarna varierar då mot kon junkturen, 

fast - som följd av den systematiska kassauppbyggnaden och - neddrag

ningen - i lägre grad än kapitalsparandat oc~ flödet av likvida medel . 

De motcykliska svängningarna anta,s därvid vara störst hos de "fria" 

O!lt'iorite.::'ade investerine,arna. (förva.ltningsfastigheter , sociala och öv

riga ändamål). 

Såsom bestämningsfaktor till investeringsförändri:'Jf!en antas kapital

spt;.randeförändringen ha mindre betydelse i en låne- &n i en sparfinan

sierande kommun. Vid en fyraårig periodisk konj· .. u:'lk turcy:Zel förändras 

investerir~na därigenom i ~ graQ ~ot kon~unkturen i den förra ~~ 

i den se=re kom:runen. 



2.8. Automatik och åtr,~rder 

Enligt mociellen är kommuner:s åtgärder (t ex den autonona nettokostr..ads

för·änciringen, skatte:-egle:-ingsfonciens förändring, ka:pi talfondernas för

ändrirl(l', investeringarna utöver investeriJ1€sminimuJO ocn utdel::iteringen) 

bland annat bestämd av de~ automatiska utvec~lincen (på exe~~elvis net

tokostnads-, investerings- och skattei~täktssidan). Vid en fyraårig 

konj· .. mkturcykel verkar såväl åtgärderna som automatiken därmed stabili

serande på konjt.:.nkturutvecklinger.. Tot,:.)·:,f,J<tnsen (kostnader· plt.:.s kapi

talt.:.tgifter mint.:.s intäkter och kapitalinkenster eL<lusive upplåning) 

varieraJ:• då mot kon~ulli<.turen. 

3. MODELLFÖRLOPPET VID ~T OSY!'IIMETRISK KONJUNKTURCYKEL 

Vid. en osymmetrisk konjunkturcykel varierar det budgetreäsaica skatteun

derlaget i lägre grad mot konj:mkt"J.ren (se ;;iå. 183-190 i ciel II). Det

samma gäller då även den automatiska skatteintäkts- och ~ettointäkts

utvecklingen. :;len motcykliska utvecklingen hos vissa a.v komm~nens åt

gärder (t ex den autonoma nettokostnadsförändringen, fondförändringarna, 

investeri:r~arna) blir- i likhet med utdebiteringshöjningarnas cykliska 

utveckling - därmed mindre uttalad. Der. inbyggda stabilisera.r..de tentien

sen i modellen mins~ar eller försvinner därigenen vid er. osymmetris~ 

kon;:junkturcykel. 

4. EXPANDERANDE OC:J TILLBAKAOÅE?:UJE KOM!'I!UNER 

Jämfört med cie tillbakagående kommuner1a antas Qe expanC.erande ha: 

1. En ~er osy"-metrisk konjunkturcykel (med överväganie högkonjunkt~r-

å:-) 

2. En lägre skatte- och avgiftsfinansiering av i~vesteringarne. 

Den :r.otcykliska utvecklingen hos exempelvis det budgetr.1ässiga ske-tte

underlaget, nettokostnaderna, totalsparandet och investeringarna blir 

där~ed nincire påtaglig C.os ~e ex?a~derande än hos de tillbakagåenae kom

munerna. Detsamma gäller då även för den konj:..lnkturstabiliseranå.e ten

ciense~ i moå.ellen. skillnaden mellan det budgetmässiga och det hypote-
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tiska skatte~.:.nder2.a.ge-c;s svängningar är dessutom enl::.gt :r.odellen min<ire 

hos de ex~nderande än hos de tillbakagående komT.Ånerna • 

.iiiode2.~en över budgei:.förloppet i kor.ml\.:.nen bygger på l ångtgående fö.cen.'<

linga.I· av verkligheten. Y·led hjälp av J:todelle!.'l kan man därmed inte si:iga 

rr.er än att utifrån vissa för·ÅtsättnL-Jgar ·,:,lir vissa speciella effekter 

t roliga. Tilläm:;>ad :på e.x:e:r.:yel vis en fyraårig :-conjurJcturcykel med för

hällanQevis jämna ~onjur~tursv~r~ingar tenderar de olika nodellstor

heterna uövecklas på e tt stabi liserande sät~ i konjunkturförloppet, 

vilket - vid det beteendemönster som modell en iterger - ytterst främs t 

be~or p~ det oudBetmäss~a s~ttcuntierlagets tvååriga efteral~pning. 

Vid er:. ~lik konjur:kturcyke l varierar nämligen skatte·Ånderle.get och där

med även t otalsparandat mot konj-..:ankturen. Under l åg:Conjunk.t ·.1rå.ren 

leder öi<Jlin.:,<>e::t av totalsparandet och övrigt flöde av likvida medel å.är

vi~ till s åväl investerings- och nettokostnaQsökningar som kassaupp

by~;cno.d. Hö.Jr.ingar av utdebiteringen och affärsverkspriserna i!.'lträffar 

i stället främst under höcrkonjunkturåren, under vilka skatt~~~Qerlaget 

s junker. Pris- och lönestegringen, som unrier Qessa å r kan antas vara 

särskilt s tor, slå= Qå dessutom omedelbart i genom på utgifterna nen på

verkar ska.tteunrie~laeet först två år därefter (dvs ·.1nder lågkonj·Ånk·br

åren). Tro~s f ondu -:i~&.g, övrig kassaneddragning samt ·..~ tdeb i te rings- och 

affärsve::-ksprishöjningar sj".lnker vidare det finansiella u t:-ymmet och 

dfu>:r.ed 9.ve?t investeri:nga!'!'la under högkonjunktul·åren . 

Vid en fyraåri~ ~on~u~_<turcykel tenderar tillväxten i ko~ne~s ui:.

gi~ter således att fu: ~~ ett språngvist· förlofp med expansionen främst 

koncentrerad ~ill konj~nkt~ravnattningsår. För~tsat t att sta~en l&~er 

d.e s k statligt tidsbestämda investeringarna öka '.lnder H.gkonj.~nktur1i.r 

och s junka u::tder högko!ljunJd;..:rå.!- kan de tta förlopp bli än.~u mer !Jla,rkerat. 

ViG. en oeym:r.etrisk :<onjunkturcy~<:el (rr.eQ oli:-ca l ånga höG- elle;· lågkon

junkturperioder) varierar bland ar~~t ået finar.siella ~trymmet och in

vesterinee.rra i lägre grad mot konjunkturen. Den konjunkturatabil ise-
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~. överaiktl~ beakrivnillg övv JOOd.ellförlOppet Ar t i en lint- och 

aparl'inanaierarl.d.e k.oaal.n vid en f:vra.b'i8 periodisk konjunkturcykel. 
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::-anå.e ter.d.c:nsen ::. mcdei. :!.e:n blir däl ·igenon min:l~e ~.~ttalac. exyanG.c--ar..-

de (med överv~ancie högkol".~ur_l<.turår) än i till'bakagåeYJ.å.e kom~r:~ne:A . 
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KAFI'J:'EL 32. DEK LOKALA KONJUNKTUREI.~ 

1 • ThiNEHÅ LL 

I kapitel 15 finns det bland annat en översiktlig redogörelse för den 

lokals. konjunkturen ~,;.nder perioden i952-1965 i d.e undersökta icommu.ner

na. I det :öljar.Qe lännas er. mer ingående beskrivning av denna konjunk

t·..:.r. Den lokela konjt.:.nktl;.ren jämförs i samband därrr.ed även med cien to

tala (r.~akro-) kor<unk"tu.ren i samhället, vilken kortfattat oeai<rivits i 

ka-pitel 3. 

2. RESULTAT 

2.1. Den lokala. konjunkturens djup 

De år, under vilka der.. taxerade inkor.Jsten per invånare volymmässigt 

sjunkit, verit oförändrad eller ökat markant långsammare än eljest har 

- såsom framgått av kapitel 15- betraktats såson lokala lågkonjunkturår. 

För hälfter. av ne år, vilka enligt denna definition r~bricerats såsom 

lågkon~ur~turår hos primärko~"-unerna, har den taxerade inkansten sjunkit. 

Under cir~a 1/3 av lågkonjunkturåren har i stället enbart den taxerade 

ir_'-corr.stens ökningstad :ni!'l.ska t (tabell 119). 

Uncier cie ir, som betecknats såsom lokala lågkonjunkturår, har dessutom 

de~ taxe~ade inkor.~sten enligt ~abell 1i9 sjunkit eller varit oföränQI'ad 

i större utsträckning under konjunk~v.rav~attningen 1952-1953 än under 

~ecessionen såväl 1958-1959 som i962-1963 (94 % visavi 77 respektive 

42 %). r detta avseende har det därenat enligt tabell i21C inte varit 

nåcon sicnifikant s~ill~~d mellan makrohögkonjunkturåren (1954-1956, 

1960-1961 oc:-: 1964-1965) och ~akrolågkonjunkturår·en (1952-1953, 1958-
1959 oc~ 1962-1963). 

2. 2. Den lokala konjunkt-J.rc,ykeln 

Vad den totala konj-.:.nkturen beträffar synes det - såsom nämnts i kapitel 

3 - ~pprcxima t i Yt c.a ve: i t :Con~url.<turavma ttning under sex av periodens 

(= 1952-1965) fjorton år. Frånsett åren 1956-1957 tycks det även ha före

legat e~ tendens till en fyraårig konjunkturcykel mea förhållandevis 
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jä.'!l1la avä:'l{Iningar. Av de undersökt:_ kor.tmU.nerna synes cirka 1/3 haft 

S-7 lågko~ju~~turår un~er perioden 1952-1965, varvid den lokala konj~nk

turen i flertalet fall liknar ~~okonjunkturen. Denna typ av kor.~unk

turcykel tycks ciärvid ha förekommit i större utsträ.clcr.ing hos de till

bakagående än hos Qe expan&erande kommur.err.a (tabell 120). Hos drygt 

1/4 av kommuner:~ - varav huvu~Qelen (= 2/3) starkt eller mycket starkt 

ex~anderande - synes det i stället ha varit fråga on en så gott som 

stä.!'ldig högkonjunktur ( ineet eller högst två lågkonjunkt~;.rår). För de 

tre storstäderna och cirka 1/3 av de övriea kommunern~ ~ycks det e~lict 

tabell 120 slutligen ha varit 3-4 lågkonjunkt'.1rår ~nder perioden 1952-

1965. 

2 .3. Lokala :<on,iuli.<turavvikelser 

Under rr.akrohögkonjun.<turårer.. (1954-1956, 1960-1961 och 1964-i965) s;ynes 

större delen ( = 84 %) av prinärkomr:tunerna haft lokal högkonj::.nkt·.;:r, va.r

vid ingen signifikant skillnad föreligger mellan ex?andera~de och till

bakagående kommuner (tabell 121A och B). Bilden ~mindre enhetlig un

ä.er ma:.<:rolågkon~u:t'.ktu:cåren, varigenom andelen lågkonjunktur är lägre 

utifrån Qen lokala (28-30 %) än utifrån ien totala (43 %) ko~j~nkturen. 
Under konjunkturavmattningen 1952-1953, ~958-1959 oct 1962-1963 tyc~s 

det n~ligen samtidigt ha varit lokal högKonjunktur r.os nära 60% av 

de undersökta prir.tä.rkommunerna (res?ektive ni:l..ra 50% av landstingen). 

DenT-a ar.del stiger därvid från 40 % tos ~e starkt tillbakagåer.&e till 

67 % hos de mycket starkt expanderanQe ~ommunern~. Ur.der nakrolågkon

junktur~ren synes lokala konjun.~tura,~ikelser således förekor:tnit i stör

re u t sträckning hos de e:xpan~erand.e än hos d.e tillbaka.gå.ende :;:>rimärkom

munerna, varviQ det är fråga om ett mycket starkt samoand (tabell ~21A 

och E). ~1ellan expanderande och tillbakagående landsting tar d.et iiven 

förelegat en sådan skillnad. 

För ?erioden 1952-1965 är andelen lokala konju~turavvi~elser (36 % ~os 
primär- och 25 % hos landstincrskonn~nerna) vi~e större ~os ~e expan

derande än hos ä.e tilll;;akagående kor:tm'.lnerna (tabell ~ 2~A). Sa~:bandet 

mellan den lokala ko~1ju:rti<.turindikatorn ( .. procentuell volymförändring 

av taxerad inkomst ~er :'..nvånare) och Ma.krokonj·.l.nkt~rindika"'.;orn (= pro

centuell förän~i~ av antalet tillsatta platser per 100 lediga- ta-
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bell 15) yekar även i denna riktning. Den negativa korrelationen sjunker 

nä~ligen- nuneriskt set~ från i genomsnitt 0,62 hos de starkt tillba

kagående till 0,45 hos de mycket starkt expanderande ~ommunerna (tabell 

122). 

Under perioden 1952-1965 synes det - frånsett åren 1956-1957 - tenderat 

vara en fyr~årig konjv~t~rcykel med förhållandevis j~nr.~ svängningar. 

Den tota1a (~\ro-) konj~nkturen synes därviQ ha varit splittrad i hög

re grad under lågkonjunkturaren än :mder hög~onjun..<.turårel'!. Under den 

studerade :perioC.er_ tycks det r..är:tligen ha vari t vanligare 1~eo. lokala kon

jun:.<tu"·avvi:<:elser under makrolågkonj•..lnktud.ren (1952-1953, 1958-1959 och 

1962-1963) än unC.er makrohögkonjunkturåren (1954-1956, 1960-1961 och 

1964-~965). ~ndersökniP~sresultaten tyder även på att recessionen under 

åren 1962-1963 varit ~ildare än konjun..<turavmattningen under såväl åren 

1952-1953 son 1958-1959. 

UnQer perioQen 1952-1965 tycks vidare drygt 2/3 av de undersökta kon

~uner:~ ~aft en lokal kon~un..<turcykel, son avvikit från den totala kon

junkturen i samhället. För flertalet av komm~nerna - fr~T.st expal'!deran

de sådana - synes det därvid varit fråga on en osymmetrisk konjunktur

cykel ned övervägande högkonjt;:~turå.r. Lokala a'VVikelser från den tota

la kon~ur_l<turen tycks därigenen ha förekom:-r.i t i större t: isträckning hos 

de expa:'l.dera:'l.de ä:t hos Qe till bakagående komme1nerna. Eftersom det kan 

ifrågasättas h~r väl den anvä::J.Qa inC.ikatorn (= procen~..lell volymföränd

rir€ av taxerad ir~oMst per inv~'l.are) återger vad den är avsedd att ~ter

ge (QVS Qen lokala konjunkturen), får dessa slutsatser dock betraktas med 

särskilt stor försiktig~et. 
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KAPI'l'EL 33 . YtO:;)ELLSTORHE'..I'EHP..AS FAKTI SKA \JTVECKLI!JG I ::Jll'T LOKALA KO}J

.rJNKTUREN 

1 • JliDIEE:!ÅLL 

I kapitel 31 firJls å.et en teoretisk a.nal;~rs av vissa nodellstorheters 

(t ax skatteunderlagets , totalsparande~s, u~debi~erineens, investe

ringarnas) utvecklir~ i kon~unkturen. Analysen ~~går därvid från en 

llT'.fCket schena.tisk och förenklad bild av konj".l!'lkturförlo:p:pet i komor .. me!'l . 

I det följa nde st·.lderas h·.1r :ie olika mode llstorheter!'la utvecklats i 

ciet lokala ko::tjunktu ::-förlop_oet '.l!'l:ier :perioden 195)-1;165 . I samca::1:i 

därme ci jämförs cien faktiska u t vecklingen ä.ver- med utvecklir-Ger. i ö.et 

schemdiska förloppet. Förut satt att det fakti ska kor..~u.nkturförloppet 

ej a·v-viker alltför nycket från det sche,~a-:.iska kan en sådan jänförelse 

utgöra en iniirek"'.; "'.;est på mo:iellens validitet . 

2 • MODSLLE!'T 

Vid en fyraål'ig perioå.:..s::<: :<:on~un..~tu::-cy~e l varier·ar enll.,st modelle n följ 

ande s -cor~eter not :,Conjur.ktu:cen : förskottsde~ , avräkr.ir.,e,;ciel, det l:ud

getetä ssiga skc.tteur.derla.get , r.ien legala =inigrä.nser. f ör den kortfris

tiga ~ppläningen, skc.tteintäk-:.eL vid förecående års utdebi~erir~, ne~tc

intäkten vid föregående års u tdebitering, den autonoma nettokostnadöför

änciri~e!l, totalsparandat vid föregåe!:lde års utde'oi tering s!lväl exklu

sive som i~lusive aff~rsve::-~ssparanQe, s~atteregler~ngsfonden, kapital

sparamiet (exklusive :;om J.IL<lusive affärsverksspa.r1:1.r.O.e) vid föregåenC..e 

års respek;;ive vid C.et c.ktuel:..a årets utdebitedng, kapi-;;alfonderr.a, 

investeri!JC'<>.rna, kassan, flöde~ a v likvid<:. medel, l ikvi:ii teten sal'!lt 

totalbala:!'lse!l. Följande storheter varierar i stället med ko!'ljunktt:.ren: 

utö.eb~. ter:;.:ogen, affärs,rerks:pr iserna, det hypotetiska skatteunå.erlaeet 

sant relatior;en mella:'l det !:ypotetiska. oc~ det l:uö.getmi:i.ssiga skatteur..

derlaget. Det buC..Cetmässiga s~tteur.cierlaget varierar v iC. en fyraårj g 

periodisk konjunkturcykel dessutom mer fu: ö. et hypoteti ska. Svängnir,.sar

na hos av~c>kningsdeler.. konl'ler då även att vara större är: förskottsdelens . 

Skillnaden i svängnil16-arnas storlek samt C..en motcy:<liska res~ektive den 

cyklisk"- u t veckli!l(!en 'blir ö.oc~<: enl ie:;t moC.ellen mJ.nd.re u t tala d vi d e !'l 

osynnetris~ än vid en symmetrisk konju~zturcykel (jfr sid 175-190 i del 

II). 



3. KETOD 

Det hypotetiska s:Catteur:derlaget, avräkningsdelen, förskottsdelen och ciet 

buci6etrr.äs:;:ga skatteunC.erlaget har studerats såson er1 funktion av tiden 

och indikatorn på denlokalakonjuri.<:.tu::-eJ:. (= årlig procentuell volymför

äntiring av taxerad inkomst per in•Jå..."l.a:!'e) uncier perioden 1954-1965. Kor

relationen mellan denna indikator och föränciringen i respektive mociell-

storhet har även beräknats. 

Såsom mått på svängr.i::.garr..a::: s "!;or lek har vidare a.r1vänts varia tionskoef

ficienten (=standardavvikelsen dividerad r:1ed aritmetiska medelvärdet) 

f5r variabeln ifråga unC.er åren 1954-196). Ef·ber,,om avräk!lingsdele;~. 

till och med år 1957 också innefattade fastighetsskatte·.mderlaget, har 

perioC.e~ 1958-1965 dessutom s~uderats separat. 

Den kommunala fi~~ansstatistiken fcre och ef~;er 1952 är inte ~änförbar. 

En jä:r.fcrelse ~e:!.la:'l ciet budgetmä!;siga ocl:: det hypotetiska ska.tteur!der

laget ha:!' dä~med enbart vari~ möjlig för ?eriocien 1955-1965. 

4. DET HYPOTETISKA SKATTEUNDERLAGEll' 

4.1. Resultat 

Hos d.e unde~sökta l<:omm1merna har sigr..ifii<:ant utslag genomgående re,sistre

rats för ticien, vil~et synes vara ett uttryck för den långsiktig~ steg

r;ingen i ci.et h.ypotetis~a skatteuncierlaget. Sig:'lifikant utsla,;r för kon

junkturvariabe~n har erhållits hos två tredjedelar av de starkt och de 

svagt tillba.kag!er..de kor.lr.lur!err:a, hälften o:. v de svagt expanderende, en 

fjärdedel av de starkt ex:p~cierande kornnunorna samt cirka 40 % 
av (fränst de tillb~~agåenQe) landstingen (te.be11 124). 

Hes de unciersökta ;.:o:nmuner-~12. föreEgger ci.et er.ligt tabel-L 47 g·er:omgående 

en sig·~ifikant sannrariatio'-'1 mellan de'-'1. å.rl:i..ga fi.iränciringen i ci.en taxera.Qe 

inkomsten för juridiska :;>l:lrsoner och ien ål'liga föränd.ringe~t i ti.en taxe

rade inkensten per invånare (dvs indikaoorn på den lokala konj~nkt~ren). 

Er! signifj.Mnt sa:nvariation :r.ellan nettoflyttd.r_gcns förändring och den

:r>..a inci.ii<:a t or hn.r däremot endaGt påvisa t s r.. os d.e starkt expanc.era.nC.e korr.

muner:na. och landstingen (1.abell 127). 
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4. 2. Kommentar 

Efterso:n föränC.ringen i den -:;axerade inkomste!:'l. per invåJJare ha.~ sam

varie~~ t meci ar:dra tänkba,r;;. kcnj,J.nkt',.lrindika. torer (exempel vis föränd

rir~n i ar.~let industrisysselsatta), tyder unciersökninu~resultaten 

på att det hypotetiske. skatteunderlage t följt å.en lo:-<:a.la kon~\;.r_lduren . 

Hos :le mycket starkt ex:pandera.nC.e :~or.1ll1U.nerna., vilka. eyr:es haft en ner 

eller :ti!'ldre stänå.ig ~f)ekor:jurktur, tycks den konju.nkt·.).re lla utveck

l i ngen ö.ärvl.d i huvuå.se..k ha :'år.gats ~.:.pp av trendvariabeln. De korts ik

tig~ varia t i onerna kring denna konjunktJ.reJ la t~end sy~es- likso:t ~os 

de expc.nderande landstingen- ha varit alltför små för att kuri~ säke~

st~l1aa stat1stiskt . 

Föl'än~::.~~g·en i de:r.. taxerade i nko:r.Gten f ör j uridiska perso:-te~ tycks vi::la

re vara en bidregande orsak till det hyyotetis~ s~tteunderla.get~ cyk

liske '.~tveckling . ~~ed ~Yldantag för landst:_ngen Ger C.et tillf;ä.ngliga 

matedale-:; d..'i.::-e~ot inte något 'bele.gg för att netto:'~yttni:ngena f öränd

ri:'lg bidrag:. t till C.enna u tvecklil'l€. ~1ed hänsyn tU l de-t t illgängliga 

materialet har det 5lutligen inte varit möjligt att st-.ldera i v·ilke~l 

mår. , som ciet hypo'!:etiska skatte·.lnderlagets u tveckling varit ert fc ljd 

av att reallönerna. stig i t anal: bare unC.er lokala höckcnjunkturch än under· 

lokala lå8J<onjunkturtlr. 
1

) 

5. DET BUDGEI'J:f.tÄSSIGA SKATTEU'J)IDERLAGET 

5.1. Res:..tl ta t 

Vad förs:Cottsdelen be-:;räffar har signifikant utslag fö~ kon~ur.kturvaria

beln registrerats hos samtliga undersökta kcl:111luner (u.tom de starkt och 

mycket starkt ezpandera.nde) . Något signifikant utslag fö:!' konjunktur

va.riabelr: har däremot inte erhälli ts betri:i.f fe.nde avri:i.k.r:ingsdelen och 

det budgetmässiga skatteunderlaget (tabell 124) . 

En positiv ~orrelation mellan förskottsdelen och avräkningsdelen före

ligger e:nbart hos de mycket starkt expanå.era..'1de korru:n.u:erna. Hos de 

1) Av den totala konjunkturen i sa~~ället att döna har reallönerna 
under perioden 1953-1965 i regel s tigit snabbetre under högkor.~unk
turåren än under lagko!:'l.jur~turåren ( tabell 1 och 15) . 
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svagt och etarkt tillbakagående kami~ner~ är ~et i stäl~et en negativ 

korrelation (ta·.oell 125) . gos de u.ndersökta kom:r.unerna ä::- det viciare 

genangående en positiv korrelation ffiellan ~örskottsdel och b~nget~äs

l>igt skatteur.å.erl-=.t;, varvid såväl a:2tc;,let fall sor.1 korrelationskoef

ficienten är större hoa de expanderande ä!'! hos å.e tillba:<:ag~er:(ie kor.t-

m;;_ner=. 

Såväl hos pr::.mär- sar~ le.r.listingskomrr.·J_nerna. :!la::-- avräk:r.ir_gsde.!e:l!; sväng

!'lingar varit väsentligt stcrre än förskottsdcle~ . Skillna~er. är dock 

mindre för periode::l 1958-1965 !:in för· J:erioden 1954-1965. Sklllr.aci.en 

mellan avTäkr.ir-e-sdelens o::;h fö::-s:<ottsci.eler.s svängningar är äve:'l n:i:'ldre 

hos de e.x._IJande:::-ande (ned ner osymrr.Gt::-isk konjun.\turcykel) än hos de 

tilloakagående ko:r.mune:::-na. 

Under perioden 1954- 1965 har det l:uegeto-.ässiga skatte-. .mderlacet i ge::l.o:r.

sni t t varier a. t :r.er är. det hypote-::iska hos ti.e sta.:::-kt och svagt tillbaka,

gående samt de svagt e.x:panC.erar.de kor:u:JUnerna meda:'l äet motsatta fcr

hållar.det gäll t hos de s-!;arkt ocT. :nycket starkt expanderande i<:o:r.nmYte::--

::l.a (sa:r. t landstingen). skillnaden mellan det 1::ucige tmässiga o:-;h det hy

potetiska skatte~:.nderlaee ts svängnir_gar h;;.r däriaeno:n vari t större hos 

de tillbakagående än hoa de e.xpa:2de~a:~Qe primärkonmJ.nerna (ta~ell 123) . 

:J::1cier 70-'r6 % av cie lokala högkonj;_mkt'..::l'åre:'l ( = 73 % av samtliga år '.m

der perioden 19 .)5-1965) haz· det budgetmäs:,;i{;e. skatteu:!lå.e:·lae-et vidare 

ökat lå.ngsammare än det hypote~idca. :;Jet budgetr.1ässige. skattcuncie::-

lage-':. har dess·J.to:r. i ciri<:a. 3/4 av fallen -_m::lerstigit det :!ypote-ciska . 

UJ:del' ))-6C % av dc lokala låg~onjul'Ldl..L!'åren hs.r 1 stället det motsatta 

förhällana.et fcrelet;a t . I de -.m:lersökta :pr:;.:r.är~omr.ttLnerna ha.r ctet bouiget

mässiga skatte;;.nderlaget u:'l:ier 56 % (hos lar!:.lstin.:ren 65 %) av perioder-s 

lågkonju~tu::o~ samtidiet ök~t s!'lab~a~e ~n det hypc-::etiska (tabell 1?.6A). 

J~fört med det hypotet~ska ~ar de~ budgetmäsai~a skatteunderlaget hos 

prirnii:rkomr.1ur.e.c·r.a däx·med. ökat lt:tlgsamma::oe under högkonjunkturil::o eller 

snabbare under lågkonjunkta::-år uncle::- 2/3 (hos landstingen och storstäder

na 3/4) av periodeJ:s år (bild 66) . De:'lna ar.del är därvid lägre cos de 

tillbakag~ende än LOs de expanderande primä::'kO"-~unerne.. Ändelen ifråga 

har er.lit;t tabell 126E ä ve ::l. t endera t vare. större :atie:::- mahohcekon~unk

turåren (1955-1956, 1960-1 961 och 1964-1965) är. under makrolågkonju~

t~råren (1955-1959 och 1962-1963) . 



Bild 66 . Det budgetmässiga (BS) och de-:. hypotetiska (ES) skatteunderlagets 

~tvecklir.g ~nder perioden 1954- 1965 i tre av urvalets primärkom

lDU!1er (nr 21, 40 o::h 108) . 1952 års priser . Semilogaritmisk skala. 
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Någon :positiv korrelation ~ella:1. å, ena sician relationen mel:!.an det hypo

tetiska och det budgetmässiga skatteunierla~et oc~ å andra sid~n indik~

torn på :ien lokala konj· .. mkt~,;.ren har däremot enligt tabel: 124 inte på

visats (med undar..tag för de s-tarkt tillbakagåen:ie :-communerna för perio

den 1958-196)). 

).2 . Kommer..tar 

De:r .. lokala konjunkturcykeln tycks således i regel ha vari t all tfcr osym

metrisk för att det budgetmässig~ sk~tteunderlaget skall varie~a mot

cykliskt. Enligt ~et tillgä~~liga materiale~ är det vidare frä~st unQer 

högkon~u~zturå=, som förhållandet nellan det hypotetisk~ och det buQeet

mässiga skatteunderlagets fö~~ndrinc -tenderat följa konjunktu~en. Hos 

de Rtarkt och myc}cet starkt ex:panderande kor.1m~.;.nerna har det o·..tQgetmäs

siga skatteunC.erlaget inte ~el:i.er varierat mer än det hypotetiska, vilket 

-tycks sanunm':!ä.nga med att ö.e ~ .. aft nlrhållandevis små konjunktursväng

ningar ocr .. i huvudsak. hög~onjur.k.tur under den st;~derade periode:t. 

6. ÖVRIGA MODZLLSTORHEll'ER 

I regel för·eligger det enl:'..gt tabell 127 inte någon signifike.nt kor!·ela

tion mellan respekt:.ve :r.oQellator~ets fcrändrir~ och den lokala konj·.lnktt.:.r

indikatorn. Eos primä.rkomrr.unerna i:-.ar viäaz·e cirka 3/4 av ~_;_tdebiterincs

höjningarna och 70% av -sänkninga~na under per~oden 1953-1965 inträffat 

uneler lokala högkonj;.mk"';;·..trår. Sa.:r.tidigt sy-nes e:r.ellertid. i ger:onsni t t 

cirka. 3/4 av period6ns år h~ varit lokala höekonj~nktur~r. ~os lands

tinger. och storstäderna har utdeoiterineshöjningar däreT.ot före~o:r.:r.it 

i större utsträcknir€ under lokala högkon~~_;_nkturar ä~ under lokala låg

konju~<turår (tacell 130). 

Vad v:;.tten- och avlo:p:psverken beträffar har det hos primärkomJOunerna 

och s~orstäderna v~rit signifikant fler :p~ishöjningar under O.e lokala 

högkonj~nk~trårer: än ~_;_nder låGkonj~_;_nkt~råren. Någon såQa.n tendens ~ar 

därenat inte förelegat hos elverken (tabell 130). 



7. SAMI'•lANFATT!UJ:IG 

Såsom fr~ngått i kapitel } har den kommu~la seKtorn u~~er större dele~ 

av perioden 1953-1965 ~öljt ett sprf~~~ist förlop~ med utgiftaex~an

sionen fräMst förlagd till periode::- :r.ed v:.kande efterfrågan i ekono:~:in, 

vilket i viss mån verkc:.t stabiliserande på. å.en allmänna kor.jun_'<tu:--J.tveck

lingen. Det i~lytande, so~ de ~nQersö~ta kommur.e~r~ via sina utgifts

och inkor.1stförä~dringar utövat på den lo~<ala kon~un_<tu~er., tyc:..:s d9.rerr,ot 

inte ha crått i !:l.ågon bestämd. rikt~i:ng. De olika moC.ellstorheterna synes 

nämligen i regel inte ha utvecklats pi nåGot systematiskt sätt i det 

lokala konj·.mkturfö:?lop:pet. :;)en stao:.l:.seranö.e tendensen, som modellen 

genererar vid en fyraårig ko!:l.ju~t-.ucy~el :r.ed regel1::unå.r~ sväng-ningar, 

har därmed inte förelegat. J:letta förh3.lland.e ~;ynes främst l::ero på, att 

de~ lokala konjunk~J.ren ~os flertalet av Qe undersökta konmunerna varit 

all t för osyrr.rr.et::-isk med övervägande högkor..~unkturår. 1 ) En bidragande 

orsak tycks dessutom vara de statligt tiQsbestämda investeringarna, 

vilka inte heller (såsorr. framgitt i ~apitel 28) SjT.es ta förändrats mot 

den lokala konjunkturen. Äve~ om den använda inQikatorn (= procentuell 

volymförändring av den tc:.xera:l.e inko:r.sten per ir.vånare) förefaller vara 

en godtaebar mätare på den lokala konjunkturen, får dessa slutsatser 

dock betraktas med försiktighet. 

1) Att ~odellstorheter:r~ inte vs.rierat not den lokala ko~j~nkt-J.re~, 
tycks d.äre:r.ot inte samrr.anhä~a med att det tillgängliga materialet 
på vissa punkter (t ex den pol~tis~a variabeln, den tidsförsk~utna 
konjunkturvariabeln) inte stöder mo~ellens hyrotescr. Eftersom 
exetopelvis den tiC.sförskj~;.tna variabel~s ocl: den :politiska varia
bel~s inverkan på berörda nodells~orheter (den autono~a nettokost
nadsförän~~nge~, s~~tteregleringafondens förändring, fö~ändrineen 
i avsättningar till eller uttag från skatteregleri~sfon:l.en, inves
teringar-nas fcrä.ndrir.g) är neutral vid en fyraårig periodisk kon
junkturcykel, påverkas den sts.biliserande te~densen nämligen i~te 
av att dessa variabler ~;.tgår ~;.r modellen. 



KAPITEL 34. NÅGRA ALTERNATD!A HYPOTESER 

'• 

Såsor.1 frangått stöder det tillg§.~·liga !l'.aterialet i vissa. fall ej r.todel

!eLs hypoteser eller gör de~ endast i mycket begränsad omfattning. I 

kapitel 36 kommer av den anledningen en viss o~formulering av modellen 

att föreslås. I det syftet söks i :iet följande vissa nya hy_poteser r.1ed 

le~i~~ av det tillgängliga materialet. 

2. NEGATIVA FORSKNDWSRESULJ:'AT 

Ifall vissa av nodellens hypoteser :':.nte verifieras eller "förklarings

värdet" är låct (dvs stor avvikelse mellan berä.kna.de och faktiska värden) 

kar. det bland annat bero på oristanne reliabilitet eller validitet ~os 

den en~iriska :mde:-söl.cningen, vilket dock i regel inte synes vara fallet 

i denna st~die. Förutsatt att härledningen är korre~t utför~, kan ne 

negativ-a forslalings:-esul ta ten even föra.s tillbaka på orealistiska g-rund

antagande~. De postulat, frän vilka teoremen (hypoteserna) ifråga här

le~ts: kan nämligen tänkas cygga på alltför långtgående före~lingar av 

verkligheten. Andra postula t och därmed även hypoteser kan då komma 

i fråga. 

3. SAMTLIGA VALÅR* (384-385) 

3.1. Resultat 

r(edtas samt!iga valär (med riksdags- eller kor.1r.1unalval) under C:.en stud.e

rade perioder. vid skattnincen av den autonor.1a nettokostnadsföränQring·en 

respe:Ctive skatteregleringsfondens föränciring, registreras fortfarantie ej 

något signifikant utslag för den politiska variabeln (**). Hos primär

~o~~unerna ~ar antalet utdebiteringshöjningar enligt tabell 132 inte hel

ler vari t signifii<ant färre t;.nder dessa val å:- än under öv-riga år· (såvida 

ej kommunalvalsåret 19)8 exkluderas). 

3.2. Kommentar 

Såsom framgått i kapitel 19 och 21 stöder det tillgängliga materialet e~ 

hypotesen om politiskt betingade nettokostnadsökningar eller fonduttag 



(i syfte att undvika eller minska en ~tdebiteringshöj~ing) un~er år ~ed 

kommunalval. Av ·~dersökningsresultaten att dö~a synes en alternativ 

hypotes avseende samtliga valår ej helle!' vara rimlig (jfr sid 388-.389 

i del II). 

4.1. Res:.tl ta t 

skattningsresultaten för skatteregleringsfonnens förändring påverkas ~ 

stort sett inte av att den autorr.atiska nettointä...<ts- (=s.katteintäkts

minus nettokostna~s-)förän~irgen ersätter totalsparandeförär.dringen vid 

föregående års utdebitering (~ Qen automatiska nettoi~täktsförändrir~en 

minus den autonoma nettokostnaO.sför·ändringen) såsom bestä.mningsfa.:.dor 

(**). 

4. 2. Kommentar 

Av undersökningsresultaten att döna är det inte av nännvärd betydelse, 

ifall skatteregleringsfondens förändrine bestäms före i stället för efter 

den autonoma nettokostnadsförändringen. 

5. UTDEBITERINGEN 

5.1. Res~ltat 

Under perioQen 1952-1965 har utdeoiteringe~ stigit~' ju läc~e utde

biterings~ var år 1952. ~os primärko~rr.unerna är O.et fråga om ett mycket 

starkt samband såväl i de olika strata som totalt (bild 67). Även hos 

landstingen är det en stark negativ korrelation mellan utdebiteringens 

procentuella förändring 1965/1952 och utdebiterineen 1952 (R= -0,76). 

Under perioden 1953-1965 har totalsparandeförändringen vid föregående 

års utdebitering och affärsverkspriser hos primärkorummerna i genomsnit t 

varit negativ vartenrAt år (hos landstingen tre år av fem). Under dessa 

år har utdebiteringen eller affärsverkspriserna hö~ts i större utsträck

ning ä.n under övriga. år (dvs med ökning av totalspa.randet) i såväl de 

olika strata som hos landstingen. Det är i regel fråga om ett mycket 
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Bild 67 . Korrela t i .on mellan å ena sidan proeentuell u tdebi terillgsför

ändring mellan år 1952 och 1965 och å andra sidan utdebiteringen 

år 1952 hos urvalet av primärkommuner . Löpande pris~r. 
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Källa: Råmaterial från Årsbok för Sveriges ltommuner år 1952 ochi 1965. 
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starkt samband. Vid totalsparandemi~skning tar å ena sidan utQebite

ringen höjts i cirka 60 % av fallen. Av utdeb ~teringshcjningar~ ha~ 

! andra sidan huvu~delen (hos primärko~unerna 65 % och hos lan~s~ingen 

80 %) inträffat under år med minskning av totalsparande~ (tabell 131). 

Av utdebiteringsförändringarna under perioden 1953-1965 har vid~re drygt 

1/5 varit sänkningar (tabell 81) . Såvsl hos prim~r- som landsti~skon

numerna har de med knapp rr.ajon.tet i fullmektige (för det/de regerar-de 

partiet/-erna) därvid inte haft fler utdebiteringssänkningar än övriea 

kommuner (tabell 134) . 

5.2. Komr.~entar 

~otalsparandet tycks s!ledes inte behövt sjunka till de~ finansiel~a 

rninimi~ivå. (nödvändig för att finansiera imresteringsminim1.1m), som 

förutsätts i rnodellen1 för att utlösa en utdebiter~;neshöjn::.!lg . E~ mi!lsk

nuJg av tota.lsparandet synes i stället ha varit tillräckl~. Av under

sökningsresultaten att döma är följande hy:;>otese:· därmeQ ri:r.I::.gare 2.n 

modellens : 

1. Vid en minskning av totalsparandat vid föregåenae års utdebiterir~ 

och affärsverkspriser utlöses en utdebiterir~shöj nir€. Utdeti~e

ringen höjs därmed inte endast när det är ofrånkomligt av häns~~ 

till faktorer utanför kommunens kontroll. Efter en av-vägning mel

lan investerin..,~r och utdebi teri:r.gshöjningar kan kom!l!unledningeYl 

exempelvis besluta om en måttlig skettehöjn~DB i syfte att finan

siera vissa investeringar utöver invester~ngsmi~imum (jfr appenQiX 

3 i del II), Eftersom investeringarna i de undersökta kommunerna 

inte har sjunkit i större utsträckning under år med utdebiterings

höjning än under övriga år, kan resultaten även anses <~ra fören

liga med den alternativa hypotesen on en dylik ~vvägning 

2. Utdebiteringshöjningens storlek beror bland ~:~.nnat pit i::ur utå.eb::. te

ringen förhåller sig till andra ko~·..mers . Ju lägre - relativt 

sett - kommunena utdebitering är, j~.;. större &.r utrytr.!l!et fcr höj-

1) 

. 1 ) 
lllngar 

Den nya hypotesen utgår från följanie alterr.ativa postv.lat: Mot
ståndet mot u tdebi teringshöjni~-rar är större ~u högre den egna •.;:;;
debiteringen upplevs vara i förhållanQe t ill andra kommuners. 
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3. Utdebiteringsh5 jninsens storl ek är även beroende av hur lands tings

kor.n~unen aer.rtidi et f örändra::- sin utdeb i tering. Enliet enkä tunder

sök_~ingen efters trävar n~ligen drygt 3/4 av pri~~r~orr.~unerna en 

jämn utvec·<l :.nc a.v den totala - inte enba::-t den egna - utdeb1 te

rinccn, 

"Jndersökni::'lf::sresul ta te !'l synes däremot i nte vara förenl iga med C.er. a l ter

nat::.va hypotesen at-;; - i kor.urruner med k~:;>:;> :r.a joritet - tillfälliga ·.lt

debiteringssänkningar förekommer under !r med konnunalval ( jfr s id 392 

i del II) . 

6, PRI SÄl{DRINGAR ROS ELVER~~ 

6.1. Reko:o:r.end.ationer 

Under perioden 1953-1965 har Svens ka Elve rksföreningen utfärdat :rekom

mendationer om :pri sändril",ear vi d tv<l tillfällen. År 1956/1957 rekoT~

:r:encie::-ades en ilöjning och å r 1963 ~n sänk'nir.g av elverkens taxor. Vid 

båda cte5sa ~illfä.::.len var d.ct f örändringar i Vattenfallsstyrelse:r..s rå.

k:·aftpr iscr, s orr . .1tlös te r e:-.omr.Jendc..tionernc., Vi å. å.et senare till fället 

f ::-amhöll Vattenfall sst yrelsen uttryckligen, att de sänkta råkraftpriser

na var avsedda a tt s lå igenom på konsumenternas t axor ocl:: inte a tt höja 

elverkens överskott (se ~ällcänvisninG i ansL1.tni11g till t abell 128). 

6. 2. Resultat 

Under åren 1956-1958 höjde dry~t l:älften av de 11ndersökta el verK.en :;?riser na 

medan cirka ~/5 s~~te ~em unner åren 1963-1965. Av antalet prishöj

n:!.nga!' und.e::- &·en 1953-1965 falle r hälfte!:l på åren 1956-19 58 . Drygt 

3/4 av periodens pr issänkningar ~ar vi åare infallit under åren 1963-1965 
(tabell 78 och 133). 

6. 3. Kommenta::-

Av elverkens prisf örändri ngar tycks såle~es cirka 2/3 ha initie rats av 

centrala rekonmendationer. Det ä.r d~rvid främat reko~~enQationerna oM 

prishöjningar, son s)-ne s haft avs eåd e ffekt. En rimlig hypotes syne s 

dki.r med vara att ce!ltre.la re:.<omr.lende.tioner (i stället i'ör - såsom i mo

dellen - ut~eb~teringshöjningar) utlöser prishöj~ar hos elverken. 



7. AFFÄRSVERKENS nqVEsTERmGAR* ( 389) 

7.1. Resultat 

För de olika aff~sver~en (elverk, v~tte~- och avloppsve~k s~t ha~nar) 

föreliager det inte någon signifi~ant korrelation nel!an å ena sidan 

den årliga förä.ndringen i respektive affärsverks investeringar och i 

andra sidan den årliga för~dringen i affärsverkets sparande (vid före

gaende års affärsverkspriser) sanma år, ett eller ~va år ti1igare.
1

) 

Inte heller för affärsverken sar.unantagn~ inorn varje kommu!l har någon 

sie~ifi~nt korrelation rezistrerats för perioden 1~53-1965 {**). 

7 .2 . Korm,entar 

Förutsatt att företrädesrätt till det egna spara~det le~er till ett 

samband mellan investerinesbenäcenheten och förändringen ~ sparandet 

samna eller tidigare år, ger ~ndersök:~ings~esultaten inte något ~eläacr 

för att affärsverken förfogat över sitt eget sp~ande. Det synes där

l!led inte vara befoga-t att ersätta :nodellens postulat (, de finansiella 

medlen är inte ändamåls-o:~estä.:r.da - F.56 i bilaga 3) med ett al ternativt 

sådant, där affärsverksspara~det är förbe!:ållet respe:Ctive affii:-sverk. 

8. KASSAFÖRÄ._\\IDRTI-JGE!:il TVÅ ÅR TIDIGARE* (389) 

Enligt modellen :;>åvcrkas investeringsbenägenheten blar..d arma";; a-v fär

änili·ingen av över- eller underskottskassan vid årets (jämfört ned :iet 

föregående årets) bör~an. Vid skattningen har denna födi.!l:iring approxi

mativt representerats av kassaförändringen under det föregåe~ie året. 

För att återge över- eller t:.n:lerskottsl::assans förändring ii:- C..et tänkba:::-t 

att även medta kassaförändringen tva ~ tidigars (jfr sid 394-395 i del 

II). Vid en kom~letterande s~ttning rerristrerades emellertiQ inte 

något signifikant utslag för Qe~ fc~än~ing (**). 

1) Eftersom äskanden om anslag a:~tagligen inges till korrrr.unstyrelsen 
före halvårsskiftet år t-1 och intäktsöverskottet för år t-2 sam
tidigt fr~omt~er i bokslv:tet, har spara~deförändringen : . .mder år 
t-2 även nedtagits. 
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9. SAJ.n.tANFA'.rl'NmC 

Med utgångspunkt frAn det tillgängliga mat erialet har föl jande !!.Y!! hypo

teser uppställts i stället för vissa icke (eller endast begränsat ) - ve

rifierade sådana: 

1. Rekommendationer från Svenska Elverksföreningen utlöser prishöj

ningar hos elverken 

2. Vid en minskning av totalsparande~ vid föregående års utdebiter ing 

och affärsverkspriser utlöses en utdebiteringshöjning , varvid ut

rymmet för en sådan höjning är mindre ju högre den egna utdebite

ringen är ( i förhållande till andra kommuners) eller om l andstings

kommunen samtidigt höjer utdebiteringen. 

Undersökningsresultaten kan därmed inte anses vara förenliga med de al

ternativa hypoteserna att - i kommuner med knapp majoritet i fUllmäk

tige - politiskt betingade : 

1. Nettokostnadsökningar eller fondu~tag förekommer under såväl riks

dags- som kommunalvalsår 

2. Tillfälliga utdebiteringssänkningar förekommer uhder år med kommu

nalval . 
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KAPITEL 35 . D~ KONNUNALA SEKTOR11 OCH llE ENSKI LDA KOMMUNERNA 

1. INNEHÅLL 

Inledningsvis studeras hur vissa modellstorhe t er (i urvalet av kommuner) 

har utvecklats i den totala konjunkturen under perioden 19 53-1965. Där

efter jämförs vissa resultat för de enskil~ kommunerna och för den 

ko~nala sektorn. Sedan undersöks i vilken mån som det - med h~älp 

av utvecklingsgraden - är möjli0 t att isolera de (s k centrala) primär

och landstingskommuner, som kan vara a v särskilt intresse från axenpel

vis konj ·.lnkturpoli t i sk synpunkt . Därnäst följer en öve::-si.ldlig jän

förelse mellan å.e tre storstäderna och övriga primä.rkonmuner. Avsb.t 

ningsvis diskuteras i vil ken utsträckning, som en förändrad sammansätt

ning av expanderanå.e och tillbakagående konmuner kan leda till perma

nenta beteendeförändringar hos den konn~nala sektorn. 

2. VI SSA MODELLSTORHETERS UTVECKLlliC I DEN TOTALA KONJUNXTUREN 

2 . 1. Metod 

Hos de undersökta kommunerna har förs~ottsde len, avräknir~sdelen ~espek

tive det budgetmässiga skatteunderlaget studerats såsom en funktion av 

tiden och indikatorn på den tot a la (makro-)konjunkturen (dvs årlig pro

centuell förändring av relationen mellan antalet tillsatta och lediga 

platser) för s3.väl perioden 1954-1965 sotn 1958-1965. 

2 . 2 . Res;.ll ta t 

Signifikant (pos itivt) utslag fö r makrokonjunkturinciikatorn har beträffan

de f örskottsdelen registrerats hos de star~t och svagt tillbakagående 

kommunerna, samtliga primärkommuner samt landstingen f ör perioden 1954-

1965. Beträffande avräkningsdelen respektive det badgetmässiga skatte

underlaGet har sådant ~tslag registrerats för perioden 1958-1 965 hos 

de staxkt och ~eket starkt tillbakagående komnunarna samt samtliga ~ri

märkommuner (tabell 135) . 

Hos de unnarsökta kommunerna föreligger de t vidare inte någon signifi

kant korrelation me l lan å ena sidan makrokon~unkturindikatorn och å 
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andra sidan ir-vesteringaförändringen respektive totalbalansen för per i o

den 1953-1965 (tabell 137) . 

För perioden 1959-1965 har antalet utde-oiteri:ngshö~ningar hos de '-lnder

sökta kor.u:IUr.erna va-rit signifikant fler under ma.l(rohögkonjunkturåren 

(1960-1961, 1964-1965) än under makrolågkonjunkturåren (1959, 1962- 1963) . 

För perioden 1953- 1956 föreligger det en motaatt tendens (tabell 136) . 

3os vatten- oc~ avloppsverken har - i motsats till elverken - antalet 

prishöjnipgar under perioden 1953- 1965 även varit (50%) fler 

under nakroh~zkonj~nkt~r!ren än under makrolågkonjunkturåren (tabell 135). 

Under denna period har den relativa öknir~en av vat ten- och avloppsverkens 

intäkter därigenen te~derat följa den totala konjunkturen (tabell 128 

och 129) . 

2 . 3. Kommen-;;ar 

Eos ;;le tilloakagående ko:r.munerna tycks den lokala konjunkturen under den 

st·;.derade :?erioden i cirka 70 % av fallen ha överensstärot med den totala 

konjv.nkturen. Hos frärost dessa konr.l:mer har förs~ottsdelen även varierat 

mot de~ totala - liksom mot den lokala - konjunkturen. I övrigt synes 

modellstorheterna ifråga - av den använda indika t orn att döna - i regel 

inte ha stått i något :påvleba:.rt sa.nband med den totala konjunkturen. 

3. El' JÄMFÖRELSE AV VISSA RESULTAT FÖR DE El'lSKILOA KO!IIMUNERNA OCH FÖR 

:;:>EN KOMJ.!UNALA SEKTOR!!J 

3. 1 . överensst~ande resultat 

Ett fåtal av de förhållanden, som stuö.erats i urvalet av kommuner (nik.ro), 

har äve:r. undersökts för den ko:r.:r.una.la sektorn (makro) . I vissa av dessa 

fall pekar resultaten för de enskilda kommunerna och för den kommunala 

sektorn i ~ riktning, exempelvis beträffande autorratiken på netto

kostnadssidan (jfr tabell 9 och 56) , automatiken på skatteintäktssidan 

(tabell 5 occ 82), de statlist tidsbestäm~ investeringarnas andel (ta

bell 11 och 39), skatte- och avgiftsfinansieringen av investeringarna 

(tabell 7 och 37) samt förhållandet mellan den beskattningsbara och den 

taxerade inkomstens tillväxt (tabell 4 och 53). 
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3,2. Icke-överensst~man1e resultat 

I andra avseenden överensstämmer resulteten på mikro- och makronivån~ 

med va~andra, Unå.e::- större delar. av perioden 1953-1965 har exem:pelvis 

de statligt tidsbest~da inves"':;eringarna (inklusive stats:-<:orr.~mnala be

redskapsarbeten) varierat mot d.en totala :-conju:rL:ctut·en medan de hos cle 

enskilda komw.unerna inte tycks ha stått i något påvisbart saab~d ned 

den lokala konjun_<.turen (jfr tabell 8, 104 och 106) . Eftersom den år·

liga fö rdelningen av st<J.tsbidragen (t:.tor.J beträffa!lde statskommunala ;:,e

:r·edskapsarbeten) i regel synes ha. avejorts främst utifrån angelägenheten 

i investeringsönskemålen, kan detta förhållande i och för sig inte ses 

som nåeot överraskande . Det tycks nemligan å ena sidan inte ha varit 

nåe;ot s om hinå.rat att - under recessionsår - ökade statsbidragsanslag 

(till ~<olor, alinänna vägar ooh civilföravarsanlägg!linga~) till stor 

del tilldelats komr:tt;.ner med lokal hö(rkonju:rL<.tur . Relativt sett roiru~~

de statsbidraesanslag a~ier hcgkonjun_~turår behöver å andra sidar- inte 

heller ~ödvänå.::..titvis ha drabbat kommuner med loka.l högkonj ta1k-tu.r. 

Under :perioCicr.. 1953-1965 har även bostadsbysaandet i regel ökat särskil t 

mycket 1~uer konJ~nkturavrnattningsåre~ medan någon sådar- tendens i~te 

tycks ha förelegat i ie enskilda ko:r.munerna (tabell 1 och 1 04) . Detta 

fc:thå.llande :-can ö.ärvid tfui.<:at1 bero på likartade fö:-hål la.nden som be

tr~ffan~e de st~tligt tidsbestämda investeringarna. 

Sasom fr~gått i ~apitel 3 har des~uto~ den ~ommunala sektorns utg~fter 

oc~ skatteintäkte!' under stö~rc C.elen av perioden 19)3-1965 varie:rat 

mot d~n totala konjunkturen, vil~et däre~ot i nte tycks ha gällt be

träffande u t vecklingen i den lokala. konj• . .mkturen (tabell 1 , 5, ~ ~ , 17 , 

18, 124 och 127) . El~tersom de enskilda kom!r.Ulternas utgifter och skatte

iY~.täkter ej helle:::- synes ha förändrats mot der_ totc.la kor,~ur.Jcturen, ";;ycks 

detta förtållanda inte enbc.rt bero på att den lokala konj·.mktC~ren i regel 

varit mer osyr.unetrisk (1:1ed färre lågkonj'J.nkturår) än den totala (tabell 

135-137) . Den totala konjunkturen, vilken följa~tligen i allmänhet 

vari t s pli t trad, synes u!lder större delen av ci.en betraktaci.e !!er:!. oden 

därvid tenderat vara fyraårig ;r,ed fö!'t:.ållanå.evis ~ämna avär.gningar. 

För den ~o~murLla sektorn har viå.are den kortfristiga ~pplånipgcn enliGt 

bild 33 (sid. c1) tenderat :'örändras i motsatt riktning son: den lång-
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fristiga upplåningen under perioden 1953-1965. ~nna tendens hax däremot 

inte föreleget hos de ens~ilda kommunerna, vilket ka~ sa~manhänga blan~ 

annat med att korii"risticr ·.lpplåni:tlg' föi·e~ommi t i be;)d.ligt r.tind.re u t

sträckning än långfristig såden (tabell 71 och 7 4). 

4. CENTRALA KOMMUNER 

4.1. Resultat 

Av primärkommunerna h~r 13% (med irygt ~/3 av rikets folkmär€d exklu

sive de tre storstäC.erna) varit starkt eller mycket starkt expar.derande 

under den sb.derade perioden (tabell 31 och 139). År 1965 utgjorde d.es

sa. kor.ununers investeri:agar samtidigt cir~<a 45 '%> av de totala primärkom

r.tuna.la investerin..:,carna (exklusive de t::-e storstäderna). Kellan år 1954 

och 1964 synes de starkt och r.tycket starkt ex?anderan~e kommunerna vida

re ha svarat för cirka 3/4 av den totala. investeri:'JCS- och kostnaC:.sök

nirigen (tabell 139). De ex:pa:'lderande primärkor.tm:.merna har sar:1tidigt 

skatte- och aveiftsfinansierat 1nvesteringarna i lägre erad än de till

bakagående (tabell 40). Rel~::.tionen mellan totalbalansen ( ... kostnader 

plus ka:pitalutgifter minus intS..lcter och b.pitalinkomster exkh1sive lång

fristig ~P?låning) och de totala utgifterna under perioden 1953- 1965 

växer därned med stigande utveoklingsgrad, \r.lrvid det är fråga om ett 

myc~et starkt samband. Samtid.igt har totalbalansens - l. likhet meC. 

kepitalsparande~s {vid föragaende års utQebioeri~~ och affärsverkspriser) 

- svängning~r över tiden \~rit större hos de tillb~~ående än hos de 

expanuerande primärkommunerha (tabell 138). 

Under den st~derade periode~ har iLvesteringarna hos de expanderande 

landstingen (= 1/3 av sam·Uiga) växt betydligt snabbare är.. hos de till-

1) Av de kommuner, so~ upptagit långfristiga lån ~nder perioden 1952-
1965, har cirka 40 % haft kortfristig uppl!ning under ir~et eller 
högst två år. I övriga komr.t<mer har kortfristig up:plåning uessuto:n 
ej förekommit l i:<a ofta som långfristig sådan. 
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bak~gäende (tabell 35 oct 37). Vid ~er~odens slut svarade de ex~de

rande landstingen dä=efter för 45 % av l andst ingens invester ingar , De 

exya~deranie landstingen har däre~ot skattefinansierat i~vesteringa~~ 

i lika höff grad son de tillbakagående, Relatione~ xellan totalbalansen 

oc!J de totala utgifterna, vilken är lägre än hos primärkonmunerna , 

skiljer sig inte heller mellan dessa båGa kommun~yper (tabell 13a). 

4 . 2 . Komr.1entar 

Av umiersc::O:ingsresulta:ten att döma J::.ar de exranå.erande primä.r~omllmr..er

nas utgifts- och inkomstförändringar - ger~msnittligt sett - 'n3rkat ~ 

expansivt (på ~tionali~<omsten) under perioden 1953-1965 än de till

oakagående kommunernas . Res~ltaten tyder däricrenore även på att de ex

pande:::-ande kommunerna., vilka haft överväga:ade :högkonjun.l(turår, ver:<a t 

destabiliser~de i höere grad än de t~llba~ående under nikrohö~~on

junkturåren . De starkt och :nyc~et starkt expanderande komr.rmerna synes 

därvid ha haft en väsentligt större samhällsekonomisk ·oetyielse än vad 

blotta antalet antyQer . Indelningen efter utvec~l~ngsgraQ tyc~s dä:::-med 

ge en uneefärlig uppfattning om vilka pri~~rkommuner , som kan vara a v 

särskilt intresse från ex€mpelvis konju~<turpolitisk synpunkt. 

Undersökningsresultaten tyaer vidare på att la~dst~~n, vil~ haft e~ 

oetydligt högre s~ttefinansiering av investeringarna , i genomsnitt 

verkat ~ expansivt under perioden 1953-1965 än primärkor.'IMUr.ern~. 

För att isolera exer.Jpelvis konjunkturp·ol i tiskt intreesa.nta kor.tmt:.ner 

synes utvecklingsgraden dessutom vara mindre användbar hos la.>'ldstings

än hos pritnärkommune!:'na. 

5. DE TRE STORSTÄDERNA 

5.1. Resultat 

Under den studerade perioden har investeringerna - liksom b~~ttokost

naderna act s~tteintäkterna - ökat betydligt långsamnare hos de tre 

storstäderna (Stockholm , Göteborg och ~lllr.Jö) än hos övriga primärkom

muner , Av investeringarna har viciare en lägre andel skattefinansie~ats 

hos storstäderna än hos primärkor.u:ru.nerna, vilket dock uppvägts av ett 

relativt större affärsverkssparande (tabell 37 och 39) . Hos storstäder-



na har nänligen enligt tabell 50 nära hälften ~v totalsparandet u~der 

perio~en 1952-1965 härrört från affärsverken. Skatte- och avgiftsfinan

sieri~en av investeringarna har därigenom varit ungefär lika stor hos 

storstäderna som hos landstinger.. 

Av storstädernas investeringar synes vidare - li~som hos primärkommuner

na - cirka 1/5 ha varit statligt tidsbestämda un~er perioden 19)2-196). 
storstäderna, vilka har högre skattekraft, har däremot haft relativt 

minUre statliga investerings- oc~ driftbiQrag än pri~ärkommunerna (ta

bell 37 ocr. 39). 

EnliGt den använd~ indikatorn har storstäderna dessuto~ taft färre låg

konjunkturar och mindre konjunktursvängningar än primä~ko~munerna. Dc 

årliga variationerna hos skatteunderlag, sparande och investeringar har 

ä ve !:l vari t mindre hos de förra än :-,os d.e ser.are konmunsrna (tabell 37 

och 39). Genomsnittligt sett har storstäderna vi~re haft lägre likvi

ditet än primärkom~nerna (tabell 37). I de tre storstäderna synes in

vesteringar dock - liksorr. hos primärkor.ununerna - endast i undantagsfall 

under åren 1960-1965 ha U:;J!JSkjutits på g1·u.nd av lånssvårigheter (tabell 

11 o). 

För perioden 1953-1965 är slutligen relationen mellan totalbalansen och 

de totala v.tgifterna - genomsni ttlict sett - läg:r·e för storstäderna [n 

för prinärkonmunerna (tabell 138). 

5.2. Ko:nmenta!' 

Undersökningsresultaten~ samnanfattninasvis tyda på att verkningarna 

e.v de tre storstädernas utg::fts- och inkomstförär.dringar under perioden 

1953-1965 varit mindre exyansiva än övriga primärkommuners. 

6. BETEENDEFÖRÄNDRTI\GAR HOS AGGREGATET 

Enligt undersökningen har sa~mansättningen av ex:;JanQerande och tillbaka

gående (approximativt lika med stora och små) kommuner ej förändrats 

nämnvärt under perioden 1952-1965 (tabell 33). Detta förhållande kan 

tycia på en tä~ligen hög lägesstabiii tet hos den kommnala sekto"'!'l. be

träffande sammansättningen av ~essa komrnuntyper. Även o~ ~a~~sätt-
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ninge~ av expanderan~ och tillbakagående kom~ner skulle förändras 

mer påtagligt, behöver de"tta dock inte leda till :per:naner_ta l::eteende

för2nci.r inc;ar hos de~ kor.u:~unala sektorn. Skillnaderna :r.e ll<m dessa båci.a. 

kommuntypers kortsiktiga be t eende har ~ligen visat sig vara betydligt 

färre än vad den uppställda modellen eer uttryck för . 

7 • SA}.'L!oJ.A.NFAT'I!\TTim 

Under större delen av :perioden 1953-1965 har den komll!Unala sektorns ut

gifter och skatteintäkter utvecklats i motsatt ri~tning som den totala 

konjunk~ren, Ut vecklingen i de ensk~lna ~ommunerna har däre~ot i Lte 

st~tt i något ?åvisbart sambanQ meQ den lokala - likson ned den totala 

konjunkturen, vilket därvid i nte enbart synes ha berott på att den lo

kala ~onjunkturen varit ner OSJ~etrisk än den totala. Även i några 

anö.ra. avseenden överensstämmer resu.ltaten för d.e enskilda kommunerna och 

för den konm~nala sektorn inte med varandra . De s k statligt t i dsbe

stämda investeringarna h~ exempelvis tenQerat förändras not den totala 

- men inte mot den lokala - ~onjun.<turen, vilket kan sammanhänga r.Jed 

oland an_~t pr inciperna fvr fördelnir~ av statsbidrag blan~ komm~erna . 

Från ~onju~~turpol itisk Sj~p~nkt synes de s ta~kt och o~c~et starkt ex

panderande kor.rr:runerna. vara av särskilt intresse . UnC.er perioden 1953-

1965 t ycks vidare såväl storstäder~s (Stockhol m, Göt eborg och rr.elmö) 

som la~dstino~ns utgifts- och in.~omstförändringar i genoms~itt ha verkat 

mind:re expans ivt (på nation!:!.linkomsten) än pr,.imärkomm"..tnerna.s . U~dersök

ningsresultaten tyder även på att en förändrad sammansättning av expan

derande (stora) och tillbakagående (små) kommuner inte behöver föra 

med sig ~er~anenta förändringa~ av den kommunala sektorns beteende . 
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KAPITEL 36. SAl•fi·1AKFAl'TANDE KOM1'11EliJTAR 

1. niNEHÅLL 

I det föl~ar.de lämr.as inledningsvis en sa:r.manfattar..de redocörelse för r:~o

dellen över budgetförloppet och den empiriska ?rÖ\~ir~er. av dess huvud

dra0. Några möjliga slu~satser av ~ndersökni~gen reQovisas n~refter. 

1\!ed lecining av testresuitater_ föreslås bland an-"lat en viss omforrrru.le

ring av modellen. Sedan beband.:as några utvecklingslinjer fö:- G.en fort

satta forskni~en. slutligen följer några komm,_malekonorr.iska slutsatser 

samt slutsatser oeträffanQe ~en ekcnor:~iska politiken och den ko~munala 

f:.na:'lssta tistike~t. 

2. l•IODZLI.ZN ÖVER BUDGEI'FÖRLOPPET I KO~::r.:m~ 

2. 1 • Egenskaper 

Modellen över bud.getförloppet är avsedd. att ge er_ förenklad bild över 

konmunens t~tgifts- och inkomstförän:iringar år fr<hl ål·. Viti cier. årliga 

budgetbestämr..ingen (på hös-:;er. å1·et fö:-e b:.tdgetiret) antas kommuP..er.. där-

vid ta ställning till en fråga i sänder. Besluten och :tänQelser:r.a i mo

dellförlop_pet följer därigenom på varandra i en viss bestämd. o:-ening, 

varigenom orsa~ssambanden ~ela tiden antas vara enkelriktade. Eftersom 

:r,o::lellen följaktligen ger en :r.ycket schematisk bild över händelseförlop

~et vid den årliga o~dgetoestämni~en, är G.en avsedd att er..dast gälla så

som förklaringsir.str~_;.r.ten-t för vissa väsentl:::.ga ci.r3.g (frä.r.1st autonatiker.., 

bir.d.nincar av olika slag) i budgetförloppet. 

I ~odelle~ är händelser:'la ViQare en föl~ci av konnunens egna åteär::ler för 

det aktuella "!J·.1dgetaret eller av - frå.:.'l ~<ommunledningens synpunkt - ~

verkbara (at< tcr:J<1 t i ska) .faktorer ( exen::9el vis ico:r.munens beslut u~der före

caende år, statliGa atgärder). Modellen tar dessutom ~ä.nsyn ir.te enl::a:!'t 

till vail, som äl' fir.ansiellt möjlit;t, ~.;.tan även till vaQ sorr. är e-eno!T.

förbart av hä~s~"n t~ll vissa legala, instit~.;.tione1la eller politiska för

hållanden. 

Modellens grund.cira,e- är generella och antas gälla för olika typer av kor:~

m·2ner (t ex primär- som landsting5kommuner, stora som små- komm,~ner) • 
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Andra ecrenska:per är :;_ st1Ulet specie~ l a och gäller e~dast fe:- en viss 

komrr.unty:p ( = en viss grupp av kor:~r:~uner). 

2.2. Mål 

I modellen har v:.ssa rr.ål er. stvrar:de effekt pa kom:r.·.mens beteende. Korr.

munen antas exemj-:elv:is efterstr~va en jämn ·1.tveckling över tiden av såväl 

investeri:!lgar som utö.cbi teringshö.iningar. :;:Jessu t or" an~as ~o:r.:r.:me~ ha 

intresse av att motverka undez·efterf'rågan (a~·betslöshet) - men inte över

efterfr@.gan - på ubetskraft. 

2.3. Modellens ;nnel:åll 

Modellen för en korr.:r.un, som fir.ansierar inves-teringarna enbar-i; med sparan

de (skatter och avg:;_fter), omfattar 29 st ekv~tioner. I modellens inled

~~i~sskedc ber~ic.'las l:uri{l'etautor.atiker_ och en rad restriktioner. Med ut

gångs:;unkt frå:rl. ö.e imresterimo;sör.:sken1U, sor.t föreligger i komm:men, fast

ställer kommunleQ!'li:~en först det inves~eringsminimum, som av tekniska 

eller institut:;.onella skäl inte kan underskridas. Kommunledningens nästa 

~:ppgift är att berä:.cna. den automatisks. (opåverk'!Ja::-a) förändringen av skat

teintäkten (dvs vid föregåci'!.C.e års utdebitering) och ne-ttokostnaderna 

(dvs till följd av föregiende åx·s inves-teringar samt löpande pris- och 

löneförändring). Den kassabehållning, som r:1inst behövs vid slutet av 

budgetåret, v.ppskattas sedan. N~sta led i nodellfö~loppet är att fast

ställa den minimini va. för totalsparar.det under b·J.drre-tåret, som svarar 

not investeri!Lg's~inim:.t:-r. eller an,:res av ko=nallagen. Det största av 

dessa två minimi:'liviLer gäller såsom totalsparandeminim:..lm. 

Med t.:tgångspunkt från den automatiska net~oin~äktsförändringen (= skatte

intäk~sföräniringen rr.i~ue nettokostr:adsföräniringe~) tar ko"-~nledningen 

därnäst ställnbg till ci.en autonor~a. (= icke-auto"-atiska) netto!<ostnads

ökL1iDC:ens storlek. Under år med kommunalval ka~ dessutom politis~t be

tingade kost:'laci.sökninga~ aktualiseras i kommuner ~ea. k:~p? ~ajoritet i 

fullmäktige för det (Qe) ~egerande partiet(-erna). På basis av total

sparandeförändringen vid fö~egående års utdebiterir..g (= den automatiske. 

skatteintäktsförä.nciringen minus den totala nettokostnadsförändringen), 

vissa fra~tidsförväntningar (baserade på konju~~turförnålla!'!.dena vid 
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budt;e-toe stäm .. YJ.ingen) samt i vissa f;;,ll politiska hänsyn, fat tar kommun

ledningen sedan bes l ut o:n s~atteregleritl§sfondene förändring. Vid opti

mistiska förvä~tninirar (dvs vi0 .. högkonjt;.nkt·J .. r ·.mder rlre t före "budget

året) : 

1. Aveätts mindre än eljest av en total~parandeökninc till skattereg

I eril'l.gsfonC.en 

2 . E~~er ko~penseres en totalsparandeminskninb ~v större fonduttarr än 

eljes;:;. 

Reaktionen är den rr:o tsatt~:~. viC. pessimistiska f"örviintningar, civs vid låg

ko;'l.j".l~tu::- under året före budgetåret. :;nder å.r med ko~~na,l val kan dess

utom politis~<:t motiverade fonduttag ( ::. syfte att andvika eller minska 

en utnebiteriP~shöjning) förekomma i moC.elle~. 

Efter de~ att skatterec;leringsfonnens förändrint; ~nder oudgetäret be

slutats, framkanuner kauitalspa.ra.ndets förändrinG' Yl..ci föregående års ut

debitering som e n restpoat . Beslutet om kauitalfonderP~s förändring ba

seras se:ia~ på denna föränå.ring samt kommunledni?J€ens ko:n~uP...k:turförvänt

nL'l.gar. 

Korr.:r:..~nledni:ngcn tar därnäst Gti:i.llning till utdebi -terinc;en under buc4Jet

P.ret . Är totalspa.ra.ndet vid föregaende års utdebitering och a ffä r averks

prise:- större än ellex· lika med totalspa.ra.nciel"lininum , beslutas inte någon 

höjninc av utdebiteringen och affi:0sverkspriserna. :Motståndet mot utde

bi te:-ir,gshö:ningar me :iför då 1:1. t t C.et to t ala SIJarandct anpassas till den 

lö~ande kcstr~ds- och intäkts~tvecklingen. Först när totalspara~de t vid 

fi..>re.:-;ående års utdebitering ocJ:-.. affbi.rsverkspriser untiers t i g·cr total

spara~deniniau~, ~tlösea en hö~niP~ ev atdeoiteringen och affärsverks

priserna så ett detta mini:r.um nås . Denne, h öjning är då en autor.1atisk 

följd av främ~~ nettokostnads- oc~ skatteintäktsutveckliP~en. 

l r.~cdellförloppets näst sista led bestäms inveHte~ingarnas förändring 

under budgetåret . ~~ del av denl'l~ förän~rine är orsakad av de reala 

f~:~.:-ctorer (t ex föregående års investe:!:'i:ngar), son bestämmer investerings

minimum. Den återstående :ielen a v investeringsförändrinee~ (dvs föränd..,. 

rir..cen av investerinearna utöver investerinc-s minimurr.) , ;;om :.Commur.led-
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ninge:'l kan pive::!'ka, är i stället finansiell t bestämd. Vid optir.1istiska 

förväntninga~ beslutas därvid större i~vesteringar än eljest meda~ mindre 

investeringar 2n nor:nal t a..lctuai.ise1·as vid pessirais ~i ska ~~örvän~ningar. 

Efter ci.et att investe::-ing:u-na bestä.r.1ts, festställs kasse.förän:lringer: 

under bucigetii.ret såsom en restpost i den avsl~ta:1.dc ekvatio!:len. 

~iodellen över budgetförlO!l)?et i en komm·.m, ö Om hel t elle::::- del vis låne

finansierar investeringarna omfattar 35 res.:;>e~tivc 37 ekvatione::::-. Fö::

att minska kä!:lslicheten n:r e!:l kre:li tåtstra:nnin.-1 använcis C.är i<assan och 

kortfristio upplåning sor.1 en b-..:ffert mot dem l3.ngfris-:;isa ·.lpplånincens 

variationer. Under år med kreditlättnad byggs kassan ~py med hjälp av 

ökad lår~fristig upp~ånine. Vid kreditåtstramning med r.1inskat låneut

r~e fi~2nsieras investeringarna - enlig~ modelle~ - därefter· bland 

annat med kassamedel och ko!·tfr·is"Giga lån, vilka a:'ltas v<1~·a lättare att 

placera än lånafristiga sådana. När :le långfristica lanen sedermera vid 

en kreditlättnad kan ~laceras, återbetalas :le kortf:.::>istiga lanen. 

Först när ~:ommunen slår i ett likviditetstak, får kreditätstra:r.nincren 

enligt modellen - avsedd (fastän färQr-öjci.) effekt. Dc långfristiga l~n, 

som inte kan placeras, ka'-'1 då inte hel t kompenseras ö.V icortfr:.stig :.~p:;>

lilnine eller kassaneå.~a,;nine. Kom:r.unen tvi~.gas diirmeä. up;ps:-<juta vissa 

investeringar. I ~odelle~ för den låne (och spar-)~inansier~nde kommunen 

kan förväntningar 01~ e~ (fortsatt) kreditåtstramning decsv:tor.~ utlösa en 

utdebiteringshöjning i syfte att finansiera vissa ofrånkomliga investe

~ingar (= investeringsminimum). 

Modellen öve:r- budgetförlop:pet i komr.unen skiljer sic; vidare på en rad 

pu.JLlcter !llellan ex~anderande och till".oakagie~Lie korr.:r.une::::-. :Ue modell tek

niska oli~eterna antas Qärvid kuJL~ föras t~llba~a pi vissa :;>ermanenta 

skillnader mellan dessa båda :-<om:r.unty:per l:eträffanC.e :-<o:r.muncns si t·.lation 

(t ex konjur.kt'.lrsvängr..i~garnas storlek, skattec:.nderlagets utveckling, 

investerincsönskemålens tillväxt) eller dess långsik~ig~ a•~ät;anci.en 

(rörande exempelvis finansieringssätt). 

2 .4. Molellen och konjt.:.nkt·.lrförloppe-t 

Som följd av motståndet mot skattehöjningar anpassas utgifternas till

växt i modellen i högre grad till inkomsternas är>_ tvärto:r.. l'illä.r.Jped 
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p5. e~t fyraåriG konjunt::turcy~el med rege2.bundna svängninga:::- tenderar de 

ol:..ka moci.ellstorheterna d.ii,rigencm at-t u.tvecklas på ett konj-.mkturstabili

sera?Lå.e sätt, vilket - vid ci.et beteendenör!ster som modellen återger- -

ytterst beror på sKatteunci.erlagets tvååriga eftersläpning (dvs skatte

ur!de:::-laget för ett visst cuci.geoår utgår från inkonsttagarnas beskatt

Li1~s1ara i~<o~ster tv~ år tici.ig~re). 

3. NOWLL'l'ESTET 

3.1 . Jcn generella ~o:iellen 

J•io:iellens h~.J.'Ir.ld:irag hal· testats på, basis av <h-liga utgifts- oc~ i:r.komst

fiiränd!'ingar t:.nder perio:ien 1953-1965 hos ett u!'val 9-V expanderande oc!J 

tillb<J.kar,å.ende kor.tm·.mer. Flertalet av de undersö~ta modellekvationerna 

h~r i samband därned vis;;,t sig ha ett visst förklaringsvä!'de. 1\loci.ellen 

"förklarar" därvid en större andel av primärkommune:::-nas utgifts- och 

inkomstförändringar än av landstingskomm~nernas. Vissa av undersö~ings

res·~l-;;aten (t ex tillfälliga ;.ttdebi teringssänkni!"l(,""ar samt s:r.å, återkow.rr.an

de u~debi teringshöjningar) tyder även på att kommunen - liksom i model

len - haft ett tänligen kortsikoig t tidsperspektiv vid den årliga "oudget

bcstär.tningen. 

3.2. Oli:C..."lete:::- mellan expanci.eranC.e och tillba.ka,o;ående kor.tr.luner 

Huvuci.delen av hyyoteserna om långsikt'~~ s~;llnader mellan expanaerande 

ocr. tillcakaeåen:ie pr~~ärkommuner stöds av C.et tillgängliga ~aterialet. 

Jirrfcrt :r.ed :ie tillbakagii.ende kommunerna har de ex:pa~derande unå.er de~ 

stuicrade ~crioden exem~elvis haft: högre skattekraft (= antal skatte

kronor per invår!are), större bruttokostned respekt i ve investerings·.rt

crifter per ir!Vår4re, större investeringstillväxt, mindre s~atsbidrag, 

lägre spar(= skatte- eller avgifts-)finansiering (av investering~rna), 

läcre fondfinansie~ing, lägre likviditet, fler affärsverk, färre låG

konju~\turå-:::-, mindre konjunktursvängni:~r samt m~ndre svängningar cver 

t::..d.e?L hos skatte·.mderlae och kapi tals::;:>arande. skillnaderna i u.tveck

lingsgr~d (= procent~ell folknängisförändring ~nder ~erioden 1952-1965) 

har däremot varit förknippade r.ted betydligt färre olikheter beträffande 

de kortsiktiga utgifts- oca inkomstförändringarna än v~d som förväntades. 
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Inbördes har viaare landstingen visat sig vara mer likartade ~~ primä~

kommunerna. . 

3 . 3 . Utgifts- och inkoms tutveckl ingen i konjunkturen 

Und.er större cielen av perioden 1953-1965 har ::len kommunala - liksoo den 

statliga - sektorn följt ett språngvist förlopp ~ed. utgiftsexpansio~en 

frär.tst förlagd till perioder med vikande efterfrågan i ekol'!omin, vilket 

i viss ~ån verkat stabiliserancie p~ den allmänna kon~unkturutvecklingen . 

Det inflytande, som de enskilda ko~mune~na via sine utgifts- och iP~ornst

förändringar utövat på den lokala - likso~ den totala - konjunktureL, 

tycks däremot inte ha g!tt i någon bestämd riktning . Det ta :örhållande 

synes frä~st bero på att den lokala konjunkt~~oykeln hos fler~alet av de 

undersökta komnunarna varit alltför osymmetrisk med ~vervikt av h~gkon

junkturår . 

3.4. statliga åtgärder 

~lodellen skiljer mellan den del av den årliga investeringsföriinö.rine--en, 

som är en följd av statliga åtcärcier och den del, son beror på konrruncns 

eget handlande. Unci.er perioden 1953-1965 synes statens inflytande ha ·.:.~

övats främst via de inveoteringar (obligatoriska skolor , atats-.:Ji~ags-;Je

rättigade gator och vägar, civilförsvarsinvesteringar sa:r.t stats~-<ortmuna.la 

beredskapsarbeten), där olika statliga myndigheter haft koT-troll över 

den kortsiktiga tidsförläggningen. I genomsnitt ~yck~ l'!ågct mer Än 1/5 

av den årli&a jnvesteringsförändringen bero~~ på de3sa s k sta~ligt tids

bestäreda investeringar, vilka san~idigt synes ha varie~at xot de~ totala 

~onju~~turen under större delen av perioden 195~-1965. Dessa investe

ringar tycks däremot inte ha förändrat s i stabilisera..."'l.de riktning i för

hållande till den lokala konjunktureJ"_ i de enskilda prinärkomn~;.nerna.. 

Under åren 1952-1957 synes vidare de undersökta komr.r.merna e!'l.d.ast ·.mdan

taasvis ha uppskjutit investeringar som följd av icke-beviljaie bygg

nadstillstånd (vid. den generella byggnadsregleri:"Jge::t). Unde:!' å=en l 960-

1961 aamt 1963 (2 :a halvåret)-1965 tycks äve!'l. ~edLt~tstrax!'l.inge!'l.s i!'l.

vesteringsdämpande effekt he varit relativt begr~"'lsad . 
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4. SL'..:TSATSER BETRÄFFA.lllD~ I>!ODELI.Et1 

4.1. Or.\::'orcrulerir_gar 

N e ö. anlcfuli~ av testresultaten föreslås följand.e fcrfuo.ö.r; ngar av nodcl

lc~: 

1 . Rostrik":;io:r:en a~t den a•J.tO!'lO:r.a (ic~c-automa.tiska) nettokcstnadsför

~crir€en inte kan ~ar~ negativ Uy~es . Makellen tillåter därefter 

!t,öjlighetc:'l av prutninga:.r på de tota-le nettokost:aaC.erna.1) 

2 . Den poli-!;iska va::-iabel:'l i ekvationen för den a'.ltonoma nettokost

r:ada:'örän~rir.gen och ska~ tereglerir~Jsfor.der.s förändring t:.tgar 

3. Den tidsförlö~<jut:r.a kor.;;ur..kturvdric,0el!'1 i ei<Vt1.tionen fö::- skattereg

lerin.~sfondens fcr~~~~' förändrincen i avsätt~inea~ till eller 

u~t~ från kepitalfonderna samt investeringarnas förä~dring utgår 

-1. KoppliJ1€en :r.cll~:rl t;,~debi~eringen och affä::-sverkapriserr.a ;;.-;;går. 

Al ter:'!ati.vt kan dessa priser va.ra exoge!:l.t bestämäa i moå.ellen eller 

- -v-a.d el verkens "Jrioer 'beträffar - besiämda av ce:'lt::-ala !'ekommenda

tioner (frår, Sve~ska Elver~sfcreninGe~) 2) 

5. Fi~~siellt totalsi~ranQeninicrum -såsom e!:l. av best2mningsfaktorerne 

~ill ~tdebiteringc!:l.s fö::-änö.rir~ - ersätts ev att totals~ran~et viå. 

föregåe~~e års utdebitering/affä!'sver~s~riser sjunker i en viss ~t-

1) h 1968 utförde ekon st·J.d I nger Olsson - i sarr.::-H rr.ed. författaren 
en ·under~ökning cm "Prv.tningar :::. C.en konnune.la ·o-adget:;Jrocesscn" 
(stenc:.lc::-aå. senine.rieuppsats i fUrval tn:i:r..gsekonomi v!i.rte!':ninen 
1968) . Primärnateria.J.et vi ::l. ci.e:x'la 'mC.e.t"söknins : . .:rtcrjordes av stads
ru ll:r,ä:.-.tiges protokoll och han::llingar under perioden 19 52-1965 hos 
ett st~·at:.fic!'at (efter skattekraft) urval av 25 s täde.r. Popula
t:.one~ va~ uärv:.ä. lika med städer (exklusive stors-!;ädcr) med minst 
10 ODO i:wånare (73 st) . Enligt denna undersö:<nin.g gäll~e 35% av 
pr-1tninga1·na a~sla.ge~<~ abaolttta storlek. ·:·vä treC:.jeC.elar av dessa 
abso::.t.ta prutningar föll :.no:n der.. s k "fria'' eei<to::-~ . Möjligheter
na att ~ruta på e~t anslags absoluta storlek ~r enligt denna unQer
sökni~ :.:.'lte så begränsade sorr. o:odellen förutsi:itter . Kost!laderna 
är dä::-:r.ed kans~e inte heller så återgangströga, son postulat nr 36 
e,er ·..:ttcyok för . 

2) De~ är även tänkoart att hö~ningen av affärsverkens eller andra 
priser i f::-amtiden blir ett al terr..ativ eller ett i<o:r.:;Jle:r.ent till 
ntC.ebiter:.:'!{;shö~r..i:ncar, efterhand so:r. uhy1:1J1e~ för sådana hejningar 
sjun."<e!"". 
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sträckning eller till en viss minimini.vå, so:r. c..ärvic~ ä.r l::etyd.l~ert 

högre ii.n enligt nodellen. Mi:'li:r.::.n:::.vå.n kan exer.t:pelvis ir.r..efatta 

to~als:p<1:-a.nle (respektive - ~et~·äffanc.e lår..eminimum - UPJ:lå.n:::.ne) 

nödvän::ligt för a~t fi:'lansiera en viss il!vesteringsnivå, vilken -

efter e~ :yolitisk avvägni~ mellan utciebiterir.gen cch icke-automa

tiska investeringar (sil.som framciir av appendix 3 i de::. II) - ::..r..te 

få:- ·..:nlersicri:las. Även vid en cyli~ ~drc.d fornulerir.g kvarstb 

det tekniskt och institutionell t bes tända. investeringsnir:imumet i 

modellen. 

I modelien kan utdeb::. ter-ings:'::!ö~r.ir.cel!s storlek dessu ~or.1 göras be

roe~de av: 

a.) hur hög ko:nmunens utG.ebi tering är i förhållande ti:!.: ar.dra kon

muner 

b) ~ur lar:dstir.gs~or.JOUnen samti~igt förändr~r sin ~~debit~rir~ 

6. Eftersor.1 det stora flertalet av kci~r.'l· . .mer!'la visat sig vara låne- och 

sparfinansierande är d~t ::len tredje ·olandade modellvaria.nten, som 

när1:1a.st kommer ifråga för en vi:.iareutvec~l:::.ng-

7. Åtskillnaden mellan ex-oanderancl.e och till!lakag:tende landsting utgår 

·..tr modellen, 

4.2. Ej anle::lnine till omformuleri~ar 

1 . Att något signifikant sam!Ja:'l.d inte :pclvisc.t~ nella::1 upplå.r:ingens 

förändrin& ocil kredi tmarkrndsir:dika to.rn behöver inte föranleda någon 

reviderir.g av JJOdellen. Frår:!varor.. av ett sådant samband k<m r:är.J

liger: bero på, att restriktionen on lånemaxim~ endas~ synes ha ~t

lösts -..mdantagsvis under den s-<:iu::lerade :perioden. Av 0-en 196C-~965 

at-t döma har de ;..:ndersökta kor.~m·;.nerna i stället i regel k'J.n.nat låna. 

i planerad J.;.tstril.ckning. Undersökni:nge:t ger dess·~torn inte något 

belägG för att J.;.ödebi~eringshöjningar ~tlösts av lånesvårigheter. 

Efterson sådana svårigheter endas-t synes ha före~egat i t:.ndantags

fall, finns det inte heller l!ågon a.r.ledning c;,tt ompröva t·estrik

tionen om lånemin-;mum såsom en av bestämr..irJGsf'a...·dorerna till utC..e

titeringens fö~ändriP~ 



2. o~~i:~ 60 % av hypoteserna o~ olikheter mellan expanderande och 

tillbakagåe~~e p~imär~ommuners årliga utgifts- och inkomstföränd

rinffar stöds i~te av Qet tillgängliga materialet. Av hänsyn till 

:le il;':;e~stående ol:.:.meter!:la kan det O.ock vara. befogat, att modellen 

fortfa~ande skilje~ pi dessa oåda kommuntyper 

3. Enligt enkät~n:lersök~inge~ (~apitel 12) har drygt 60% av ko~muner

na inte något mil att motverka överfull sysselsättnir~t vilket dock 

in~e är tillråekliet för att verifiera den uppställda hypotesen. 

I de t;.nder~ökta komm·.merna synes skattehöjningar samtici.igt ej ha 

föreko~it i större ~ts~räckning under lo~ala höcko~ju~~turår än 

under ~okala lågkonj~nk-;;ursr. Undersökningsresultaten ger - i en

lir,het ned vad so~ gäller i modellen - ej heller något belägg för 

att ko~unerr.a ifråcra frivilligt u9pskjutit investeringar ur.der hög

konjunkturår (exenpelvis som följi av statliga rekom.T.endationer). 

Enkätundc~söknir~ens resultat aktualiserar där~eQ inte n~on omfor

mulerir~ av modelle~ (jfr sid 112). 

4.3. Till~o~~anie cestämning~f~~torer 

F:::-ån och :r.ed b ~96 ( har korr.munerna möjlighet att få s k skö.tte:.ltjäm

ning-s-oidrag, om "J.tde-oi teringen väsentligt överstiger medel u tci.ebi terir>_gen 

i rike~. Ovanför en viss v.tdebi teringsnivå kan en utdebi teringshöjni:'lg 

därigenen delvis uppväeas av ska-;;teutjär.mingsbidra.g, vilket i ett s<idant 

~äge kar. vara äo-nat att ninska notstånQet mct utdebiteringshöjningar. 

Det :<an ~vem vara l::efogat att inbygga en dylik eventualitet i modellen. 

4.4. Modellens a.nvändba.rhet 

Det kan diskuteras Of.\ I:JOdellen blir mer användbar av att - utöve::- de 

föresla~ omfo~~ulerincarna- göras enklare. Den nindre konplexiteten 

hos :r.oå.ellen, vilket ge~· 1len mer hanteroa1·, får då v~as mot dess mindre 

realism. För en bedcm::ting av o:r_ användbarheten därigenom öka::-, är det 

nödvändigt att ta häns~~ till ~odellens syfte. 

Utifrån :;yftet att besf;riva. och fö::-klara årliga utgifts- och inkomstför

änari~ar - i form av en totalmoci.ell över det årliga budgetförloppet i 

!communen - synes inte nigon mer omfattanie nedbantning vara tä~<car. 
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Det ka~ reöjligen övervägas om inte storheter, som visat sig ha ~örhål~an

Qevis ~ ekonomisk be tydelse eller endast förändrats med flera års 

mellanrum, Kan utgå ur modellen. I så fall kan modellen eöras nindre 

komplicerad santidigt som kanske inte något väaentlirrt i förklarir~s

värde därned går förlo:::-at . Det synes ciäxvid främst va::-a följanå.e :r.oC.ell

storhe~er, sOT. kan ko~~a ifråga: 

1 . Den autonoma (icke-autonatiska) nettokostnadsförändringen, vilken 

synes vara förhåll~ndevis liten i förhållande till såväl ien au~o

matiska nettokostnadsförän~ingen som de icke-automat~ska i~veste-

ringarna 

2 . Skatteregleringsfondens förän~ing; skattereclerir~sfondeL h~ i 

crenomsnitt enlias t förändrats vart fjärde år under periode~ 1955-1 965, 

Yilket även kan vara en bidre,sande orsak till det nycket begränsz.de 

stödet för hypotesen ifråga. Und.e::- :;JSrioå.en ifräga. ha:::- använd

ningen av denna fond dessutom tenå.erat mins~ efterhanC.1) 

3. Förändring av kortf'r:!.stig upplåning . Under den studeraC.e pcr::.oc.en 

har kortfr·is tig u:p:plåni:r>.g f örekonnit i betydligt nindre u t s träck

ning ä~ långfristig sådan , vilket även kan ha bidragit till at~ de~ 

tillgängliga materialet inte stöder hypotesen if~åga . 

Även om modellen genom ovanståend.e förändrin.:.,-.ar på vissa pun.<ter blir 

nå.got nindre verklighetsnär, i:i.!' det C.ock tänkbart a.tt den santidigt blir 

så mycket mer han"Wrbar att dess användbarhet såsom förklaringsinstr.llllen~ 

or..ar. 

5. SLUTSATSER BETRÄFFANDE DEt{ FORTSATTA FORSIGTJlTGE}T 

5.1. Utv~cklingsbarhet 

J•lodellen, som är en kortsik-:;smodell, är utvec:.Clinesbar i en rad avseende::1. . 

Allt efter syftet (t ex ~akromodell, l~~siktsmodell) kan en enkla~e ~o

dell därvid visa sig komna ifråga. 

1) Antalet primär- och landstingskommuner, som begagnat sig av skatte
regleringsfonden, har för det första minskat med cirka 1/3 mellan 
perioden 1955-1960 och perioden 1961- 1965. För de kommuner , som an
vänt denna fond , har för det andra dessutom antalet fonddispositioner 
tenderat minska något . Under perioden 1955-1960 har skattereglerings
fonden förändrats i genomsnit t vart tredje år mot vart femte under 
perioden 1961-1965 (tabell 141) . 
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J~eå. ut gångspl:rL"!ct från de skatt::!.de koefficie:a:ter:'l.S. kan modellen användas 

fcr s~mule~~ng. En simuleringsDodell kan för dst första a~vändas fcr 

a~t ~örutsäga hur koxmunens utgif~er och inkomster utvecklas i fraotiden 

':lnder vissa speciella förutsättninga~. I l;lamba:r.d därned kan även offek

ten ~v statlig~ åtgärder eller i~stitutionella förändringar (t ex ett 

kommunalt skattetak) studeras . I en s~~leri:~s~oå.ell kan rran exempel

\~S u~å.ersöka , hur ~Offimunen kan påverkas för att utgifter och inKomster 

skall utveckl~s på ett visst s~tt i kon~unkturförloppet . Tilläm?ad på 

enskilda konn~ner är det även t~<cart att a:r.vända en dylik modell i väg

leda.:r.C.e syfte. Förutsatt o:tt lie berörda kommunerna h~r de nål, son si

mule~inesmodellen ~tgår i~rån, ka~ en sådan mo~ell när.tl i gen tjäna säson 

ett hjäl?meå.el v~d val av alternativ för handlan~e. 

Genom simule~ing kan modellens validite t (giltighet} för det anC.Xa testas 

:1->å et"'.; annat IJ8.terial. Verklighetens tidsserier (frän ett annat urval 

av komr~u:r.er och en annan tidsperiod) jämförs därvid r~ed modellens förut

s~'Slser. 

5. 3. :MeJcromodell 

~;e ä. u tgångspu:n_'<t från den ~ppstki.llda :r.od.ellen ä.r det möjlig-:; a t t konstr':le

ra e~ ~rog~os~oiell över den koJ:'li:l~nala sektor~s kortsiktiga utgifts- och 

~nkonstförfuvlring~r (t ex i kon~u:n_~turfcrloppet) . En sådan ~odell kan 

därvid baseras på vissa centrala ekvationer (t ex skatte~nderlag, s!)Qran

de , u tc.eb:!. t er:;.;.'!€, upplånir~, investeringar} i or:ikromodellen (dvs för den 

enskild;;. komm·.men) . Använci av staten, vilken har :r.öjligl::et att ändra 

le.gsti:·tni!JGen, kan makromodellen (dvs föl· den konllT'.lnala sektorn) även 

bort s e från exempelvis legala restriktio:'ler. f•Iakror.todellen kan därigenom 

gö~as m:.nd~e ko:r.plicerad än mikromodellen. En beriik:ning av koefficien

te~na :L cr.akromodellen l<an cl.ä:tefter ~tgå. från: 

1. En skattning på basis av aggregerade storheter eller 

2 . En '.lpflräkning och sammanvägning av skattaå.e koefficientel- för olika 

komm:mtyper, 

En aggregerad mo~ell kan även avse de olika komDUntyperna (t ex samtliga 

landsti~, samtliga myc~et starkt expanderanå.e kommuner ). 
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5.4. LL~siktamo~ell 

Nodellen kc.n även tjäna såsom en utcfuo.g.spu.l".kt vid konstr~;.kticnen a.v en 

modell för lå~tids~la~eri&~• E~ långsi~ts~odell kar. därvid göras nind

re omfettande och enkle.:-e än en kortsi.kts:nodell. I en l<lngsi~ts:r.oC:.ell 

kan man exanpelvis bortse frå~ kortsiktiga svängni~ar (hos t ex ko~ju~

turcn, skatteunderla,set, kapitalsparande) kring trenden. LS-ngsiktsmo

dellen bec.över därme~ ej heller· innehålla budgetstorhe-cer (t ex fonder, 

kortfristiG u:p:plrming), vars kortsi:<tiga föränd.rincar (utlösta av ciylika 

svängningar) tar ut vara~u.ra över låne"sil<tsper·ioden. 

6. KOK1·IDTAlEKONOr.IISKA U'lPLIKA'i'IONER 

1. Vissa av de kommunalekor!omiska bagreppen (-t ex anslagsförskott, an

slags:·eservationer, C.is:ponibel t starokapi tal) kar. te sig svårbegrip

liga för le~anne~. I s3~te att f~ en ~ågorlun~ lättfattlig pre

senta t i on kan budgeten i stället förslagsvis tes~:'iva::; s6-so:r. fra:n

rrår av bild 2 eller 35 (sid. 11 r·es:;>ekt::.ve 102) 

2 . På k ert si:< t (dvs för de t r.ärl:'la.st.e bud{;e-:;året) synes kor.'ll:'l·.:r1ens hc;,tltl

::.ingst.; tJ"ymme po. kostn:;.ds~idan v~ra starkt be:gränsat <:'.v de investe

ringar, som G'encn:'ördes under det föregående aret, saut av den 

iöpande pris- och 1ör:eförändringer.. Vid sivna lcga.l>io och insti t·~

·~ionell"- förhåll~nden synes kor.lr~~;.nen di?.!'emot ha kon-troll över h';.vud

delen e-v den årliga investeringsförändrine-en 

3. På längre sikt (dvs för årcr. nä.1·rnast efter hJ.deetåret) ökar kom

nOJ~ens handlincs~;.tryrnne på såväl investerings- so:r. kostnn.dssida~. 

Komrn,men h<1r d.å nä:':lligen kontroll öve!' de u tg::.ftsförä~:iringar (t ex 

kostnadsökninea:-, följdinvesteri~-.ar), ::;o:n utlöses av ~tgärder 

(t ex inves terinear) un:ier fcre€;å.e!.'lde ilr (dvs turie;etå:!'et eller å.r-en 

d1i::-efter) 

4. Vi ä. ett kortsikti~·;t tids:;Je:-s:pe:<t::. v, där kommuner. vi ä. d.en årl::.e;a 

budget"oestämnirJGen e~·oa~At ser ett år fram<lt i tiden, syJles al\ to:r.a

tiken ·9å .främ~öt kost~dss::.d.a.n i !::äg graci. st;yra utvecklingen och ef

terhand "frantvi!:1ga" a terko:ur.ande' i förv:i,:r icke-plo:-nera,le lttde'Ji te

ringshöjningar. Utvecklinge~ år från år ka:'l ciå från komrr.une~s syn

punkt te sig såsom i höe grad. o.;>åverkba::!'. A!'lläcrgs i stället ett 
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lå!'_gsiktig t tidsperspektiv, där ettå:-sbucit:reten successivt avstärr:s 

mot en rullande långtidsplan (event~ellt med alter:1ati<~ utvec~

lingsli~je::-), kan kom:r.uner. i högre grad skaffa sig ko!'l.troll över ut

gifts- och inko:nstutvecklir.ger,. Kommunen kan då även tänkas bli 

~er medveten o~ auto~atiken (i s3Jtnerhet den so~ ~tlöses av före

gående års inves-teringar) :;lil. kort sikt, vilket i så fall kan leda 

till e~ lår~sanmare tillväxt av investeri~-ar samt där:ned även kost

nader och utC.ebi terirJG u~der lå.ngsikts:;ler·iode~ ä:1. vid ett ~ortaik

tigt ti~sperspektiv. 

Vid ett långsiktigt tiri.sperspektiv ?lar kof.li;l~.;nen även nöjlighe"'; att 

väga olika al te rna t i v fö::- c.en lårJe'siktiga utvecklinGen mc t varandra. 

Alternativ (t ex lägre investeringsniv~, ?lägre lånefinansierir~ av 

investeringar, avgifts- och taxehöjninga"') till er. utC.ebite::-ings!'.öj

ning kan då även övervägas i crod tia före buUGetbest~.ningen, var

efter en eventue!l, pl~erad skattehöjning ka~ i~~laceras i lå!'l.g

ti~splanen. Sammar~att~ingsvis finns det skäl att anta, att komm~nen 

genoro si:'la åtgärU.er· i bet;vdlir;t högre grad kan styra utgif-ts- och in

komatutveckli!'lg'e:'l vid ett långsL.<tig·t än vid ett kortsiktigt tids

pe:-spektiv 

5. Kommunens bebränsade spelrun pa kort sikt synes vara ett fö:'hållan

de, som i~skärrer vi~ten av en fortlöpande långtidsElanering. Vid 

uppgörande av en lL'l,fftidsplan kan tland annat föl~a~~e fcrslag över

vägas: 

a) det planerade bostaQsbyggandet (even~~ellt i olika alternativ) 

uml.er lå\1gtiä.sperio~en kan t~äna såsom en ~.;tgångspur.kt för lång

tidsylanen 

b) i långtidsplanen beriiknas bostadsbygganiete fö::..,jdverkningar 

(med hjäl? av exempelvis uppskattade koefficienter) på såv'dl ut

C'ifts- som inkon:stsidan (jfr si . .i )-"11; 37?--386 i rl.el II). ::'3ostads

bygg~det för å ena sidan med sig vissa fcr- och fcljdi~veste

ringa::-, vilka dessutom leder till ök~de nettokostnader. Bost<1ds

tyggand.et påve"' kar å, andra si~n (via nettoflyttning) kommune~s 

befolknings- och dänr.ed även s~a tteunder lagsutveckling 
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c) l~gtidsplanen kan bygga p~ en koppling rnel~an investerir~-

och kostnadssidan (~va meQ e~ särskild ~ppskattning av kostnads

ökningar utlösta av föreeien~e års investeringar). Vid konra~al 

långtidsplaneri:t~g· tyc~s investerings- och kostnadsutvecklingen 

i stället v~nligtvis upps~attas var fur sie. Uppskat~nir~en av 

kostnadsutveckli:~en un~er långtidsperioden brukar därvid bycrg~ 

på en extrayaleri ng av utveckli~ger. ~:nder en tidigare period. 

Vid ett dyl~kt fcrf~ingssätt kan det förel igga risk för at~ 

kostna~sutveckli~~n systenatiskt underskattas , särskilt när 

investeringarna, priserna eller lönerna tenderar eka snaboare än 

tiriigare 

6. Vid långtidsplanering kan kom~unen ~ övrigt uppm~ksamma: 

a) att ien beskattnincsba~a inkomsten och därmed även skatteunder

laget ten~erar v[Xa (under perioden 1953-1965 1 ,09 och 1959-~965 

1 ,25 gånger) snabbare än den intjänade ~nko~aten 

b) att utvecklingen av de intjänade inkomsterna under året fö~e 

budgetåret ger ett ungefärl igt besked o~ skatte~nderlagets ut

veckling under !ret efter budgetåret 

c) att - på grun~ av den höga lönaandelen i den löpande verks~n~eten 

- implicit prisindex för nettokost:~Qerna växer (unQer perioden 

1953-1965 1,15 gånger) snabbare~ konsu~entprisindex 

d) att den relativa kostnadsökningen till följd av föregåen~e års 

i~vesteringar - genomsnittlig t sett - Gynes vara r.ågot stö~re 

~os tillbakagående &n hos expanieran~e ko~ner 

Vid der. föreslagna planeringsmetodiken (dvs enl igt ?Unkt 5 och 6) synes 

kommunen i sin långti~splanerinc - sedan bostansbyegnadsprogrammet är 

fastlagt - ställas inför en betydligt ligre grad av osäkerhet (beträffan

de utvecklingen under långsiktsyerioden) än vad som gäller för exempel

vis ett fcretag. 

7. Särskilt för landstingen, vilka i den löpan~e verksamheten ha~ er. 

högre löneandel än primärkommunerna, synes långti~spla.nering vara 

betydelsefull av hänsyn till ~lann annat : 
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a) att inplici t .or:i.si:1.å.cx f ö::- nettokostnaderna te~de"'a"' växa ~

bare hos landstings- än tos Frimärkc~nerna. Eos landsti~e~ 

ha.r detta prisindex exem:?el v::.s unå.cr perioden 1953-1965 ökat 

1,20 gånger snabbare än konsument~risindex. Att i låncrtids~laner, 

vil~et il:: land (t e:x: Svenska Landstingsföl·bunC.ek progr.oser över.· 

sj·ol.kvårdskonsu:r.tior>ens u tvec:Cl:i.ng). s::rnes före;co:r.ma, anta a t t 

den löpande kostnads- (~vs pris- och löne-)utvecklinge~ a~ i 

samr:1a tak~ som konslJ.mentJ,:risinO.ex ir.r..ebär därned en systematisk 

unders~attning (vilken är särskilt sto~ hos landstingen) ~v den 

lå:.'l(fsikiiga kostr..aC.su t vecklingen 

b) a~t den relat::.va nettokostnadsökning€n till följd av fö::-egående 

års inves~ering~r sy:1.es vara betydligt större hos landstings

ä~ hos primärkommu~erna. 

7. SLUTSATSER BETRÄFF~iJDE DEN" STATLIGA EKONOPI!ISKA POLITIKEN. 

Under perioden 1953-1965 synes der. ko~ns.la sektorns tillväxt ha verkat 

å.estabiliserande i konj~nkt~rförloppet under vissa ~r (1954, 1958 och 

1964-1965), v::.lket dock yt"'.;erst Sy:'les ha "berott på förhållanden (skatte

·.mderlaget, d.e statligt ticisbestämda investeri~arna) lttanför kor:lnrJ.ner

nas kontrcll. Den fela~~assade offontlisa finans~oliti~en under år 1958 
och 1964-1965 tycks därigenen telt (1964) eller delvis (1958, 1964) Klinna 

tillsk~iv-as den ko!Timunala sektorn. För' .. rtsatt att st<:.tcn i framtiden ef

tersträvar en~ ko~junktura~passad (dvs - stabil::.seranQe) utveckling 

än tidigare !los den komr.mnala sektorn, i<:an föl~anC.e förslag kans~e vara 
A\ 

värda att px·övas: ' 1 

1. Vid å.en ty:p av konj~.:nktL:.rföri:-.ållanden, son rått und.er ien stuieraQe 

perioden, synes det ej vara tillrådligt att vidta några väsentliga 

förändringar beträffanie s~atteunC.erlacets tvåå.rirra eftersläpP-ing. 

En övergång till ett skatte~.:nderlag - baserat på de löpande i:'lkoms

terPÅ - skulle nämligen antagligen föra med siG en ~er koP-~unktur

destabiliser·ande eller· en mindre konjul4<:turstabiliserande kommunal 

1) Efter ~en 1/1 1974 blir antalet p~imärkonnuner ge~om kommunrefor
men betydligt f5.r"'e (cirka 270 mot nära 1 000 st) än tidigare 
vilket samtiä.iet kan ;mderl~tta statens framtida samordnino- o~h 
styr~ng av komlf.uncrnas !1andlande. v 
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'J.tgifts- och inkonstutvec:Cli~ är.. eljest, såvida detta ej -J_p:yvägs 

av ökad statlig styrni:'lg. Fcr det stora flertale-t konun<2ner sblle 

en dylik övercåncr sarr.tid.iGt troligtvis e~ ha någon inverkar: på 

skat-oe'-lnderla.gets trendir.äsaiga tillvil.xt. För det stora flertalet 

av de expanderande komrr.'.1.nerna ko:r.:r.cr å.et från d.en 1/1 1972 - för

ändrade komm·J.nalskatteut"lletalningssystemet a.r..taeligen ~ heller 

.:..tt få den avse:ida effekten, nämligen att (utöver övergångsskedet) 

mir.ska den löpande ef"',;ersläpningen hos s::catteunci.erlaget. Det nya 

systeme~ kö.r.. i frar.1tiden i stället an-tas leda till en ~5.,g-ot för

s;imraC.. konjuJ1_lcturanpassninc hos den kom:uunala sekto::::-n (se a:;J:pen-

6ix 5) 

2. Det är viC.are tä.n.:-cbar-t a~t - mer än ticticrare - använda styrformer 

baserade på s-oimulanser, vilka då bland annat utgår från att till

gåJ>.gen på likvic..a. nede::. påverkar investerings-Jenägenheten. Genom 

exempelvis ett systen ned kon~~nkt~rva::::-ieraie investeringsbidrag 

(höGYe bidragsprocent under lågkonj~t~rå::::- och lägre sådan ~n~er 

höc~on~ur~turår) eller investerinP,sfonder (i likhet med vad som 

gäller för enskil1la företa-c) kan nan försöka: 

a) a t t uncior !lög:,Con~ur.kturår öka den investeringsred.J.;_cera.nde effek

te~ från en minskning av de likviC..a medlen respektive minska den 

investeringsstir:JUlerande effekten från en ökning av dessa nedel 

b) att unC.er konjunktura,~attniP~sår öka den investeringsstimule

::::-a~de effe~ten från en öknine av de likvida medlen respektive 

minska den investeringsreducerande effekten från en Dinskning 

av de likvida medlen 

OCö:ligheterna att s-;;yra via dylika s"timulans-.Jidrag synes därvid 

vara större betr~ffande de ~illbakagående yrimärkommunerna., där en 

större andel av investerincarna finansieras ~ed sparande och in\~s

teringsbidrae, än beträ~fande de expanderande. Eftersom landsting

ens investeringar endast i mycket liten ~tsträckni~~ ~ina.nsieras 

meC.. statsbidrag, synes ett syster.J Med konjunkturvarieraC..e investe

ringsbidrag främst vara -tillämpligt på priMärkomJm.merna. 
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3 . I syfte att göra e~ kre:l.i tätstrar.rc:ing r.ter verlctinGafull ä. "l t:;.a.:.gare 

är det tänkbart att infcra bestänmelser om att lL:gfrlsti? upplå

ning i realiteten enG.ast får användas för investeringar (inte för 

kaeeauppoygcr-.nad). Samtidigt kan i sä fall ii-ven rätten att upj:ta 

~ortfristiga !ån inskränkas. Möjligheterna att med h~~lp av kre

di tnarlcnadspoli tik påverka. investeringarnas kortsiktiga tid.sför

läggning syne~ dock vara mindre: 

a) beträffande de till"oakag!ende (:högre skattefinansiering av in

vesteringa:~ ocb högre likvi~itet) än beträffande :le e~~nde

rande primä.rkor.rrnmerr>.a 

b) ·;:.eträffan:ie landstL'lg'a- (betyC.ligt. högre skattefina.nsierirJg och 

h~e likviditet} än primärkonnuLerna 

4 . E-n ökaö. sele~tiv konjunkturstyrnine av ko:r.:nunernas irNesteri:r .. ~a:::- kan 

även tänkas. Vid en regional konj·_;nkturpoli tik kan investerings

dämpande åtgärde:::- under hög~onjunkturår exenpelvis fräost riktas 

1 ) 

2) 

mot <ie starkt och ~ycket starkt expanderende ko~~nerna nedan in

veste!'ingsatimular~aer under konj l1nkturavmattnines1l.r inte i första 

hand vänds mot dess~ komnuner , vilka iä i regel ~an antas ~a lo~l 

högkonjunktur. 1) Vid förielninge:'l av bostadsbygg:r.a.:iskvoter. och in

~~steringsbidragen (L~lue~ve b~~agen enliet punkt 2) är det i det 

syftet ~ven täa~oart a tt - fc~tom exe~pelvis anaslägenheten i in

vesteri~~~öns~emålen - ta en viss häns~~ till den lokala konj~nk

turens utseende . 
2

) Fö:"lltsat-t a~t s-:;a~en låter bostadsbyggandet och 

De starkt och mycket stat·kt expa_"lierande ~o!T.mu:r:err.a. (meå. större 
"kö" av inve~te:·ingsönske:r.äl , mindTa an<icl reinvesterH•.gar- ocil 
rr.in:ire andel e k "fria" inves teril'_gar) kar: sam-::iditrt antas ha mindre 
möjEg:'lete:::- 1in övriga. :<or:u:n;.ncr att under en högkonj V-nktur '-'::?Psk~uta 
investerir_gar . Det~~ förutsätter bland a:~t att en =e~nveste:~ne, 
vilken ersätter en ti:hBare anläggning, är lättare att senarelagga 

är. el! ny:.nvesterinc. 

Av häns:~-~ till dc - av sta ten - "tl::?Ps täll::la. (resurs - ) förcie:.nings
:pri!1ciperna synes det rloc~ inte vara mö:ligt ~t-':; u-uesluta.nde a.n
viincia. den lokala :<onju:tL<turen såsom fördclningsgr-.md. Öks.de 
kvoter elle:::- statsbi~rag tilldcl~s i så fall närel:gen frä~st till
bakagåen~e komn ... ner nedan minskade kvoter eller statsb:.drag : ilu
\'.ldsak W"te.Sligen går -__._-:; över å.e expa~J:l.e::-ande kommunerna . över 
en långsiktspe=iod s~lle de t:llbakagåen~e komaunerna uå tjl:de:as 
e tt stö:t:'re bosta~sbyagand.e och fler statsbiC.rc.gsberättig~de inves
te!'ingar än eljest. 
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ie statl~gt tidsbestämda ir.vesteringarna variera ~ot len ~otala 

ko!l.ju:'lkturen, ko:r.:r.er detsar.Jr.Ja i så fall at~ eälla i fä::.-hållande 

till den lokala ~on~uP~turen 

5. I syfte att s:<apa gara:1.tier för att s-;;imulans-oidrc.g till indus"':;ri

oeställningar :påverkar ir.vesterir.garnas storlek (inte enbart deras 

samma.nsä.ttni?l{l') kan bestäT:relserr..a ifri4;a. konpletter3.s ned följande 

villkor: de statsbidragsber~ttiga&e naskininvesteringarna får ir.~e 

cenonfäras på "!Jekostna1L av fllaneraC..e "byggnads- occ anläggr!ing-sin

vesteringar 

6. Vid besl:J:t om ekonomisk~-::loli tiska åtgärder bör man i övrigt vara 

uppnärksam !)å: 

~ att styrforner i~iktaie på vissa investerin[sområQen (t ex en 

partiell byggnc.dsreglering, de statligt tiQs"bestämcia investe

ringarna) eller en generell "byggnais:::-eg·lering meci :priori te:::-i!"lg 

av vissa investeringso~råden kanske ~ ~åver~r investe

ringarnas sanmansättning 

b) att av staten - i sanråd ned kor.~r.r.:tnfär•o-.:t!:J.ien - utfiiria rekorn

menciationer om frivillig investeringsbegränsning unier hägkon

ju~turår antagliger. inte far den avsedda effekten 

c) att större Qelen av kommunens kortsiktiga (årliga) nettokos"':;

nadsfärändri:'lg'- vid givr..a legala och instit~tio~ella förhållan

den - synes vara 212åverkbar äv·en för staten 

[ . För att skapa ökade möjli,;;heter för kommunerna att an~a.ssa sig till 

konj"~turförS-ndringar är det tänkbart att ge komnunerna en fo!'mell 

rätt att uncier lå~~onju~<tur u~derbalansere totalbudeeten och under 

en hoakonjunktur överbalansera den1) 

1 ) Om konmunen på l!östen året före b\;_dgetåret förvänt3.r en konjunktur
avmattning u~der ~udgetåret, har den möjlighet att u~~ta konjunkt~r
stim;J.lerancie åtgärC-er i den ordinarie budgeten. I stället för att 
dylika åtgärd-er- (t e:t icke-sta tsbiiragsfil"'..ar..sie:::-arL del av stats:<om
mu~la beredskapsarbeten) i sista han& fir~~sieras med hjälp av en 
skattehöjning, är en underbalansering av totc.lbuc.geten tä.P~ba:::-. 
Skatte~ö~nil"'.gen kan i så fall u~ps~jutas til~ er. e~terföljanc_e hög
konjunk.tur. Under det löpande budgetåret har kor.1m•..:nen även möjlig
het att besluta or.1 sti8~lans3.tgä:::·d.er, f(irutsatt att medel till dessa 
kan anvisas i s k tilläggl:lb-.ldget. Tillåts en underbalanserir.g av 
totalbudgeten, bortfaller denna restriktion. 



8. Ett r.1ålir..riktat och systematiskt komn:una.l t bet eende kan an~as ·.mder

lätta överblioken och samornningen på en högre nivå (t ex staten, 

kor.w.n.;.nförbund). I d.en händelse korrmur..erna.s handlande följer vissa 

arbets- eller flödesscheman (t ex av de slag som presenteras i denna 

s~udie), skulle staten där~ed- i ~ögre grad än eljest- kunna p~ 

ve rka (e xempel vis konjunkturs tyr a ) ko1:v:nmerna u ta."l a t t därT.ed oehöva. 

inskränka den ko~~nala s~älvstyrelsen . 

8, swrsATSER BETRÄFFANDE DE!{ KO!I!JDJNALA FllfANSS'l'ATISTII<E!'J 

8,1. Korttidsstatisti~ 

För a tt i större utsträckning än tidigare ku~~ tjäna såsom underlag f ör 

den statliga ekonomi ska politiken kan den komrr.unala statisti~en exempel

vis även owSat ta: 

1. Antal arbetslösa sant lediga och tillsatta platser 

2 . Ko~ttidsprognoaer ( t ex kvartalsvis) över investeringar, upplår.ing 

och övriga likvida me~el, varvid prognosuppgifterna för investe

ringarna kan skil j a me llan: 

a) statl~gt tidsbestämda investeringar, direkta fö rinvesteringar 

t ill bos t aQsbyggandet samt föl j dinvesteri nu"ar till föregående års 

invest e ringar (fleråriga byggnads- och anläggm:ngsinvesteringar 

eller maskininvester~ngar utlösta av föregående års byggnads- och 

anläggningsi nvest eringar); 

b) andra investeringar (än enligt punkt a), vil:<a kommunledningen -

på grund av vissa a ngivna förhällanden - e j bedömer kunna upp

.sk~utas; 

c) övriga planerade investeringar, Eventuell t kan pur.kterna b och 

c även skilja på re- och nyinvest eringar 

3. Or-sake!' till avvikelser r.Jellan _?laner och utfall (för .främst investe

ringar och upplåning) med uppgift om bland annat i vilken utsträck

ning som icke-paa cerade långfristiga lån ut l öst s törre kassaneddrag

ning, större kortfrist i e u~plåning eller f ärre i nvesteringar än 

planerat 



4. Effe~<ten (i form e.v uppgivanda ev icke-fastlagtia investerings:llancr, 

:planrevici.eringar, av-vikelser mellan pla,ler oc::O :J.tfall) av s_:Jeciella 

styrfor:r.er, exempel vis den partiella byggnadsreglerinae~. 

Den komm·.lnvisa kortt:.å.sstatistiken ~an dessutom tänkas omfatta: storleken 

på icke tillgodosed:ia investerincsöm~kemål, intjänad inkor.1st, rela;~ionen 

mellan den beskattningsbara och ci.en i~t~änade inkot~ste~c förändring, ~n

tal konsumentenheter (t ex s<colbarn, åldringar, hjälptasare), nettokost

nadsökning till följd av före6åen0.e års investeringar, r.1ir1inik~ssa, pru>

ningar på äs~ade kostnadsanslag, totalsparaP-de, rrenomsni~~lig srarkvot, 

lå.."lg'fristie urplåning· (sa:nt a:r:vä.ndni:r.csor.n:'aden: inves<.cringar, kassa:J.p)..i

"bygg-.na.d, avbetalning _på kortfristiga lån), kor";fristig t:_:rplåning (samt 

använå.ni!"lg'sområd.en: investeringar, kassa~,;.ppbyggna1), övrigt flöde av lik

vida medel (dvs utöver totalsparand~ och up~llåning), intiiktsförändring 

till följci. av för·2ndrade 2-ffärsverkspriser, totalbalansen i pt·ocent av 

totala utgifter samt - _på husten året förG budgetaret - _;.Jreliminära ·.l:pp

gifte~ om ci.cn löpar..de iv.Jcomstt.:.tvecklingen år t-" (antydande skatte·.mder

lagets utveckling år t+1). 

8.2. statistik över lår,gsik";iga skillnader mellan expa~de~ande och till

baka0ående konn~ner 

Den konr.'lllnala finansstatistiken (frärr.st Årsoo~ för Sve~:.~es ko~ff.u~e~ act 

Komm~ernas finanser) :s>resenterar i huvuisa~ en män,:-rci. rida ta ~ornu~vis. 

En alternativ i~iktning för ~e~ma statistik är analysera~de taleller 

~r.ed sa:-r.oand mellan olika variabler (se t ex tabel.!. 37). sta tisti",;:en ~an 

ci.ärvici. även avse såci.ana skilll"..aC..e~ (t ex invcsteringarr..as tillväxt, skat

tefinansierinc, likvici.:. tet) we::.lan expander~nde och tillbakagåenci.e ~or:unv.

ner, som kan vara av intresse för den statlilr5- ekonor.1iska :poli-:;iken.
1

) 

1) Såsom ledamot i en arbetsG'"!'UPf i kor:um;.na::!. finansst~tistik har för
fattaren ir.itierat vissa förändringar i Konn~,;.ncrn:l-s finanser. I 
ci.enna årsbok redovisas r.äJ~::!.igen från och r.1ed år 1969 vissa skillr..ar
C..er {bruttoir.vesteringar per invånare, driftbidrag per invånare, 
li~viå.i tet) mellan expanderanC.e och tillbakagående kcr:u:n;.ner. Jvlö~
ligheterna att genomföra rr.Gr genomgri:lanC.e förä~:l.ringa.r i denna 

ri~tning utreds för närvarar.de. 
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I det~a kapi~el har 1~ra slutsatser av un~ersökningen yresenterats. I 

syfte att få den kommunala sektorn mer ~onjur~turanpassad (dvs i aeroär

kelsen att motverka konjunkturväxlingarna) än tidigare kan ~;tate~ försöka 

styra via stimulans e::- (t ex ~on,junkturvarierade investeringsbidrag·, in

vestering~fonder). Fcr att göra en kreditåtstramning ve~kningsfull är 

C.et ii.ve~ tän.l,;oart att långfristig upplåning tillåts enbart för investe

r~~ar (i~te fä~ kassauppcyggnad). Under en högkonjunkt~r kan de inves

teringsd.äm:;>a:'lde atgärC.erna samtiC.igt försl<i€svis riktas mot fr·ärr.st d.e 

starkt och rr:yci<et star~t expanö.era.nde kommunerna r.1eda!:l. övriga korr.:r.uner 

~o~~er i fr~aa för stimulansåtgärder unde~ en konjunkturavmatt~ing. För 

att - viö. en regional. kon~un..~t~rpoli tik - nå en dylik riktad verkan kan 

exempelvis de statligt tidsbestämda investeringarna förC.elas även efte::

dcn lokala kon~un..~t~rens utseende. 

I avsikt att förbättra underlaget fur den statliga ekonomis:-ca. politiken 

har undersökniq;en dess·.l"';on givit up:9slag till vissa förä.nO.rincar i der! 

kc~r!ala fin~nssta~istiken. 

Tes~res~l1~"';en har vidare föranlett vissa föränUringar av modellen, var

ef~er den blivit något enklare. Utgifts- ocb in.~omstförändringar -be

tingade av vissa politiska häns~~ eller konju~turförväntningar - har 

exempelvis :..:.tcä.tt ur modellen. Efter da företagna omformulerir.garna är 

de-:; även T~öjlict a-!;t använda r.1odellen fö;:- att s:'..:r.ulera ko:r.!nunens utgifts

och inkomstför~ndringar år från år. 

Undersökningsresult~~en tyder också yå att kommu~en tar ett ~e~ränsat 

handlings~tryrxle på kort sik-t (uvs för det ~rmaste oudgetåret) särskilt 

på kos~nadssidar.. Geno~ en fortlö?ande långtiO.s~lanering s~~es kommunen 

er.1eller-:;id i högre grad k..mna. skaffa sig ko~t:roll öve::- utgifts- och in

kor.~stu-.;veck.2.ingel'!.. Den ;.;J;pställ::la kortsiktsmodellen ;can ö..ärvid S:.ven 

;;jäna såson utgår>-€s"-mnkt vid konst:rllktion av e:'l långsikt!T.Oci.ell. E-n å.y

lik nodell kan - i likhet r.1ed en r.1alcronodell (dvs för ci.en kommunala sek

tor!'!.) - dock göras enklare än kortsiktsnodellen (fur den enskilda kom

munen). 

\ 
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APPENDIX 1 . SAMMANFA'I'I'NIN'O AV "MÅL OCH MEDEL I NÅGRA TYPK~11:tmER" 

EN TYPFALLSUNDERSÖKNJlTG 

1 . llifLEDNING 

I Gtudien "Ko,:ununer:nas fitJanspoli tik - nål och medel" ( S-tockhc:n 1964) 

presenter;;..å.es vissa hypoteser Or.'l bland annat komm-.lnens investering::-

och finansieringsbeteende . För att precisera dessa företogs ·.mder a.pri:

maJ nånad 1965 en mindre typfallsundersökning. Syftet va= även a~t söka 

och ställa ytterligare hypoteser . 

Don ledande politikern ( drätselkar.u!la!'ens ordföz·a!ld.e , kor.Jm<.:.nalnär.mde:r.s 

ordförande) och den ledande tjänstenarmen (stadskamrer, komr.r.~na.~ka,r:1rer) 

i tio prir:1ärkomm·.1ner intervjuades. Kornm:.mer!"la. var handplock;;..de. De 

el;~tsat~er, som kan dras av ·.lndersök:ni!'lgen, gäller d.ä::-för e~ia.s-t för 

de ".lndersökta typkomm:.merna. Fö!' sL1tsatser:r1a. finns d.essuto:r. i ::-egel 

ej annat underlag än d.e svar, som de i~tervjua.de a.~ivit vara si!l ".lpp

fattning i de olika frågorna . 

Av typkommunerna \~r fyra belägna i ett län i mellansverige , fyra andra 

i ett län i Norrland, en i ett a~~t norrlandslän sa~t en i sto::-stoc~

holmsområdet. I de två förstnämnda länen har c!lefstjänstemar.:.'len ~.os vis

sa länsmyndigheter (länsstyr·else , länsl:ostadsr:emr..d, länsarbetsnS.mnä., 

länsskolnämnd, länsarkitekt) även intervjuats. I dessa två l~ ha~ Qess

utom den ledande politikern (förvaltnir~sutskottets ordf~r~nde) oc~ der

ledande tjänstemannen (landstingsdirektören) i landsti neskor:lmunen ir..ter

v~uats . 

De ir-tervjuade ställdes inför hundratalet frågor . 1) Frågor~ var i regel 

öppne.. . Intervjun föregicks av ett introduktionsl:rev. Varj e intervju 

tog ca 2-4 timmar i anspråk. Eh detaljerad rapport ti llställ~es i ef

terhand varje intervjuad. Detta utG~orde samtidigt en kontroll på att 

svaren var rätt uppfattade , Introduktionsbrevet och i:r.tervjt;.:'orm:.läret 

finns att tillgå hos författaren. 

1) Flertalet av frågorna var initieraå.e av - förutom Jons!öol!, E , "Ko:r.
munernas finanspolitik - mål och medel'' (Stock:.'lolm 1964} - Blixt, 
Törnq:vist, Wahlsten & Wirsäll "Komar.mernas ekonomiska :plar1ering" 
(Västerås 1962). 



420 

I C.et föl jande lämnas e:'l sarr.ma:'lfattnill(f av undex·sökl:incens resultat. En 

cie talje::-ad redogörelse fin:.'l.S i "Författ:'lingsfr~an och det kommu.r..ala. sam

bande"!;" (sou 1965: 54, s 264-308) . 

2. EEsKRro/lnNG AV I'YPKO~:J1UNE~JA 

2.~. P::-imärko~~~ner~a 

Av de ~tvalda prioärko~ff.u~c~~ ~~ tre st~der och sju landskommuner. Av 

';l!'imä::-komrrr.merna 'Ta-=' v::.da::-e fyra. stycken utprb:.g:ade ind~strikor.:u:u.:.ner, -:;re 

jo~·lhr.:.kskomrr:.mer (varav tv& i mellar.sverige), en föror-tskcr.tm.,;,n me :l mycket 

Gtoz:- andel ·.1 t:;:;e!'l.llare och två :<:c=r:er med blend~d str·~ktur ( eko l or, in

ci"QGtri, serv:;.ce rcspe~<t:..ve ~o.rdbruk och indt.:.:::tri). städerna '.lt(;jordes av 

e~ ex::;JanU.erande i!'ldustristaC., er. c;;cpa:r:derc.nde skol- och -=-esidens15tad samt 

en tillba:<ag~e:'lde inri.ustr~sta.Q. 

Invinarantalet i typ~zommunerna varierade r.tellan ca 80 QOO och 1 500 .
1

) 

Fy~'a av kox~u:'lex"::1.Ct var - befolkningsnässigt sett - ex:;:;an:ierande , ~edan 

sex var tillbakagåenå.e. Vad. befolkningena sammansättnil'lg bet~äffar ut

gjord.e den starkt expanderanå.c förortskor.u:u;.nen ie!.'l ena ytterlig·heten. 

Av imrånarna var e!'J.ligt 1960 års fo2.kräkning 37 "J, :t:.'lder 20 år (:~ks:ne

ciel tal = 30 %) . A~å.elen ålå.:ring<:l.r vu- s~mi:iigt mycket liten (4 % jäm

fcrt :r.eti. riks:nedel talet 12 %) • Även den expa-ndera-nde industristaä.en hade 

en läg anå.el äldringar (7 %). De~ andra ytterligheten repre2enterades 

av d.cn e~. ~ella~svens~a jorå.b::-ukskomnunen, vars andel åldringar var 

~ycket ~cg (17 %) . 

Ty::;Jkomr.tunerna skiljde sig viå.are vad skattekra-ften och ~tdebiteringe~s 

höji betri:i.ffai' . De expanderande ty:pkonunune rn<:~,s ska-ttekraft låg vid el

le:::- ov~~ör eenomsni t t et, meds.:'l å.e tilna:.cagå.er.de ~ypkomm· .. werna hade e~ 

ska.~tekraf~ ·..:_nder ge~wmsni ttet . Sju av typkor.tnunerna hade medelhög bor

gerlig ~tiebi-:;ering. Två av ty:p~orr~~ne::-na (den tillb~ående indastri

sta:ien och ien norrlä."l.:iska jordbrukskommunez:) hade en mycke-!; hög utdebi

~ering. Den ene;. ;::..v de två mellansvens~za jordbrukskomm'-lnerna - här kallad 

lågskc;,t-:;ekcr.u:rur.er .. - hade däremot en knappt hälften så hög utdebiterir.g, 

viL-<en för öv:x·igt var er. av de lägsta i rike .t. 

1) Imrånc.:cantalet var i sjur.kande skala: ca 80 000, 30 000, 23 OCO, 
12 000, 9 000, 4 )CC, 2 9CO, 2 800 samt 1 500. 
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Socialdemo:Caterm. ha.de ma.:)oritet i fullr.1äktige i sax a.v typkor.u:mr_e::-:r:a, 

r.~edan de borgerliga hade majorite-ten i de å-tet-stående fyra {de tre ~ord

brukskommunern5. s5.I.lt ~o1·dbruk:s- och indu.strikomr.n.:.nen). 

2.2. De två landstir~'skor.u:mnern5. 

Såsom framcåt-!; låg fyra a.v tyr.kor.nour_erna i et-t norr::!.ar..d\llän. Detta 181, 

sor.1 är r.1ycket s-!;ort ti:i.l ytvidde~, kan ka.rak;;eriseras sor.t ett avfolk

ningslän. Eefolknincen i det län i r.telh,nsverige, incm vilket fyra av 

de öVI'if;'e. typkom:runerr..a var belägr.a, h5-de däremo-.; er. fortgående minlit-e 

fclköknir.g. Detta lär. ho;.r en :ärnförelscv.is :::.i-;;en ytvidci. (= er_c.ast 1/10 

av det förstr_är.mda lär..ets yovidd). Hmrudc\elen av la~dstingets sjukvård.s

inrättningar vai bel~na i länets ~esidensst5-d. 

3. KONMUNEHS ~!ÅL 

r.ran fra:r.håller i all:r:ä~et i ty:;>kommu:'lerna att ci.en s k regl€!rade fön-al t

ni~en (= decent!'aliseraci statsförvaltning) i p!'akti.ke~ gr:!_:;>er in och 

över cie~ s k oregle~ade (t ex affii.L·sver:-cs- oc!: fastighetsförva-ltning). 

Efterso:r: dä~i~enom all fcrvaltninrr i realiteten blir mer eller r.tindre 

reglera::!., .lp:plever man :iet vara svart att upprätthålla distinktionen mel

la:-J. oreglerad och regle!'ad förvaltning. Samma sak gäller distinktionen 

mellan ~tilitets- (nytta-) och obje~tivitetsprincipen. 1 ) I praktiken 

ko:r.n,ex· - frambills det - även handläggnincren av ärenden inom den s k 

!'eglerade förvaltningen att - ino1~ de av staten angivna gränserna. - base

ras :på komrnu:-J.:'l;yttan (= komm·.mens :..;_-!;ilitet) och inte på o-ojek-'.;ivitet, dvs 

från allmänna sa~hälleliga synp.:.nlner. Såväl inom den s k reglerade sen 

ci.en oreglera.de förval tni~en sägs kcmm·y_nen därför ha.ndla ·.1-tifrå.n Gir.:;. 

egna intx-esse;'l. Skillna::l.en mellan de två förval tninc-arna - -oetor_ar 1~2:r. 

på ett par hill - kan sägas vc;,ra. a-.;t gränsei·na .för kot~r:tunens hand:ar..de 

i allmänhet ä:::- rne.ra. snävt dragna inom den reglerade än inom den cregler~ 

de förval tninaen. Spelrummet för komm·.lnnyt-tan är t e:x: ~~indre inor.J r_yk

terhetsvårdsomradet än inom affärsverksförvaltningen. 

I de undersökta typkoiTir.l-.merna betraktar man således i oi t t har.C.lancie r;e-

1) Kor:tmunalrättsliga begrepp. 
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:1.omgaer.de endo:..st konmunens nytta (inte exem:pelvis statens).
1

) i'l!a!'l "bort

ser - fraMhålls det - från de effek~er so~ läcker ut ur komm~nen. Bedöms 

en .:1ll t för stor ar..del av en åtgärds gynns:l-P.1P.Ja 1terknin.:,o-ar läcka u t ;l::' kom

r.u.::ne-r•, s:>J<n:;r - betonar man - den intresse att företa åtgärden ifr:i.ga. 

Enciast om de~ part (o ex en g~ar~ommun, en landstingskonmun eller staten), 

se~ ~~as~ lämnar kompensat~on i någo~ form (t ex bidrag) till ko~nunen, 

siig8 kommunen ~ ett såc.ant fall :CUnna vara villiG företa åtgärden ifråga. 

Flera exem2el yå ett stäant kompensationstänkan~e l~nades i ~e undersck

ta kommu:1.erna. 

Komm'..l.ne:'l.s frihet att <:..nge mål kan vara inskrä!lkt av staten på ett all

mä!'lt sätt eller ner i iet~lj. Genomeående a::1ger man i typkomm~merna 

skolan vara de~ onråde inon den s k reglerade förvaltningen, so~ är mest 

styrt, neda,r. styrr.incel':! på t ex ba,rna,- o~h åldringsvårdens område :tpplevs 

v~r~ nindre star~. 

Vili:<::a all:nänna mll typkorr.rr.u:Lerna ba:r för si t t handlande har även studerats. 

NåGot ~ål att skapa det iieala samhället har ~an i allminhet ej, utan 

målen sägs vara mindre ambitiösa oct mer jor~~ra. Fyra av typkow.~uner

:'l.a, varav en har nålet att >~xa och de tre övriga må~et att motverka yt

terligare tiilbak~1~C~ bedriver en nålmedveten lokaliseringspolitik med 

sy:te ato främja den inC.ustriella ex:pansione~ inom kornr.JUI':!er.. En annan 

typko:r.:r.un avser i stiillet med sina åtgärder att framkalla exyansion på 

bost<:1-ds~ye·r,a!:1::lets områ::l.e för att ::l.ärigenom påverka kom:nunens 'befolknings

utveckling. I tre av typkomr.rur>.erna., varav två var expanderande och en 

tillb~k~cåen~e, sc~er ma~ anpassa sig till den utvecklinc, som i stort 

sett l::estä.:r.a av yttre o:nständigheter. Av dessa tre kommuner har de två 

exya!'lderan::l.e komm~.ner!:'La ej någon strävan att främja ko:-r.mune!:'Ls tillväxt

takt, ~tan de upplever snarare behov av att dämp~ den. Den tilloakagåen

de kommunen ha,r fcr sin del ej ~ågot mål att motverka ytterligare till

bakagång. 

De två ~terstående typkonn~nerna söker endast i beeransad omfattning på

verka sin framtida utvec:Clir..g. Hälften av typkommunerna becl.river lå.ng

"tidsplanerine. Endast unda!'ltagsvis uppställer man därvid lå.YJgtidsmål 

1) Vad lands'!;ingskon\l~· . .mernc>. beträffar är det lanU.stingsnyttan, som 
kor~ner ifråga. Kor.1r.nmrådet är för dem i allmänhet lika meC. länet. 
r1an sk~ va::- - frarn.~å.lls det - efter att gynna länet (t ex i lokali
se~ingsf~å,Jor). 
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för sin framtida •.1.tveckling . Det är i stället s::1arare I~råga om allt:tänna 

förväntning~r om framtiden. 

Oenomgå.ende efterstrihrar ma.n i de undersökta kommunerna en jär.lrl utveck

l i nc av eventuella u tdebi teringahöjningar över tiden. Däre:r.ot går nan i 

allnänhet ej så långt, att rr.an söker hålla en viss ska ttenivå ofö::-ändrad 

under en viss period . SåsaT. T.!l för utdebiteringens hö~t ~~es vanl~gt

vis en rimlig s~ttenivå. . En av kolllJ!lllnerna. eftersträvar dock att :::.a e:r. 

så. låg skatt som mö~ligt. En annan av typkomm'.l.nerna har dä::-emot nålet 

att ha en hög utdebitering, som tillåter en cög skattefinansiering. 

I typkommuner= gör man i allmänhet jämförelser r.~ed li!<nanå.e :Com:r,unei· . 

Någo t mål a tt ej vara sämre än den kommun (de kor.~mt.:.ner ), sor.1 jämförel

sen gäller, har man emellertid ej . Flera av ty?kommunerna strävar där

emot efter att ej h~ högre utdebitering än den koT.mun, med vilken nen 

jämför sig . 

De tillbakagående typkomT.unerna har i allmäv~et nålet att skattefir~ns~e

r~ en s å stor andel av investeringarna son nöjli~. s~tliga e~derar-

de typ~om~uner utom en efterst rävar i ställe t en s å hög lL~efinansiering 

som mö~ligt . Några nedvetna mål , som avser i~~omstfördeln~ngen inon kom

~nen , har man ej . Vissa av typkoT.mUnerna före tar emellerti~ åtgärQer p! 

åldringsvärdens ororåå.e , vilka har en viss inkonstt:.-t jär.tna.nde e!'fekt . 

De undersökta kommunerna ha.r endast in-;;resse att medverka i den sta-tliga 

konju~~turpolitiken i den mån det är till nytta för de~ egna kommunen. 

Endast om ko~nens eena konjunkturpolitis~ mål påve~~s uppges ett kom

~unalt intresse föreligga. Typkommunerna har -vidare e~ något ~!l son av

ser prisniv-:m i norr. kom.T.unen . l alloänhe~ har komm·-merna ifråga ej heller 

någo t mål att motverka överefterfragan på arbets~aft . Det ~o~~nala full

sysselsättningsmålet har därför i regel endast en sida. hos de unäersökta. 

komDUnerna. Man r4r endast intresse av att motverka underefterfrågan på 

arbetskraft inom ko~munen . Undantag därifrån utgör emellertid den s törs

t a typkommunen och en a v landstingskor.JmUnerna. Dessa eftersträvar näm

ligen en balanserad sysselsättning inom kommunen. 
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4. D-JTRESSENTERNAS D&LYTAlTDE PÅ KOM.rmrH.EIDTDWEN 

4.1. Intressentern~ i komnunen 

Vid val mellart Qe behov, $0~ sk~ll tillgodoses, kan ko~~unledningens ha~Q

lingsf~i~et va~a i~s~är~t. I och ~ed att exempelvis staten åläGGer ~ore

!Tlllner~ a t t tillgodose ett visst behov (t ex inor.t undervisningso:nrådet) 

begränsas komt~unens valf:::-i.het. staten :<:an dessutom påverka ko~m'.lnens 

handlande på andra vägar, exempelvis via statsbidrö.g och gena~ sina olika 

·;ppsiktsf:1YI1dighetel· (länsmyndigheter, centrala m;y-r..uigheter). Kor.u:t;.tnled

ningcns h<mdlinc;sfrihe".; kan även begrä~sas från andra håll. Invånare, 

partiorganisatior..er, intresseorga~isationer, enskilda företag, anställda 

ir.om koJTUlJUr..er., kommunalförbund~ k:-edi tgi vare ~: fl ~- tär .kas ställa krav 

och utöv;;, påtl·yc:Winrrar för att få sina krav tillgod.o~edda. 1) Till följd 

av öns~emål, :c-av och påtryckr.inc~ från intressenter :can det exempel vis 

- pol i tisd sett - va::-a svårt för kor.u:tunledningen att i :<onjunkturpoli tiskt 

syfte d.äO".pa i:'lvesteringsver:.:samheten i en högkonj;mktur. Generell t sett 

ha:!' a.lla de ::parte:!' (intressenter), so~ är beroende av koll'.:r.unen och av vil

ka koi:u:unen kan vara be:-oend.e, mö j li0het a:tt påv·erka komrr.unens i::.anä.lande. 

De olika intressenter!l.a ka~ därigenom inverka såväl pä. d.e mål, son: korr.rnu

nen sät-'.;er, s<..:r.t .r:;å :le medel den använC:.e:·. :Bild 68 visar tänkbara intres

senter i er.. primärkoru.1•:.n. 

De i~te~vjuade ha~ clanQ annat tillfråg~ts, vilKen roll de tilldelar de 

olik~ i:~tressenterna. Det i~flytande, so~ en i~t~essent u.r:;plevs h<~ på 

en konr.~•ws h~ndlar:de, har de intervjuacie fått rancrord:na. efter skalan: 

ctarkt, någo-!; clle:· irlGet/obetydlict j,n.flytande. 

4. 2. 3ur de olika intressenternas infly tande l.lJ:plevs i de t:.ndersökta kom-

munerJJ.a 

Den enskilde kOr:lr.lv.ninnevå.narens direkta inflytande tyc;:.;s vanligtvis vara 

starkare i de nindre ä~ i de större kommunerna. För partiorganisationens 

inflytande gäller ~otsatsen. Det är äver.. möjligt - betonar man - att den 

e~skiltia :: :1·Ji!.na:-ens inflytande total t sett minskar vid öi<ande komr.tUn-

1) Med partiorganisationen avses i recel det parti, som i.<arn:r.unalnämndens 
respektive drätsel!car.lr.larens ordförande företräder. Ifall detta parti 
befinner sig i rrinoritetsställning och stöds av an.'1.a.t (andra) parti 
(er), konner även detta (dessa) in i bilden. 
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Bild 68. Tänkbara intressenter i en pr)~ärkommun . 
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storlek . I flertalet av typko~muT-err~ förekonner det bypolitiska grup

per, som i vissa fråe;o:- sägs ha en stark :påverkC!.n på komr.tunens handlande . 

I de rr.inå.re ~-commune~·na "består kommunc..lpolitiken vidare i s-törre ·J.tsträck

nine; av bypoli tik (t;:o:r.mundelstän..lcancie) är. av partipolitik. Partipoli

tiken tycks däre:r.ot träda i fci·grUT-oien i de större ko!IUJl"-Ulerna. 

Föret~o;er. i å.e underaäkta inö.ustri:,Communerna (en-före taaskomm;.mer och 

fler-företagskommuner) utövar ett visst inflytande på kommanens hanilan

de . Länsmyndigheternas inflytJ.nde ~_;.pplevs i :::egel vara starkare i de 

mi ndre än i de större kcr:tr.~u.nerr.a. Inte i n!gon av de un<iersökta i<o:~:nu

nerna , som lå.ne:inansierar sina investeringar, inver·~-{a:!' finansdepa::-te

rr.entets lineprövning pa komm:mens i:a:c'J.dlan:ie . De ~-commu.ner , som i:ir beroen

de av lånemarknaden, kä:L"ler iä:-e:r.ot v:. d. '.l.nÖ.er·sö~-cningS!tillfii.lJ.et. ( = våren 

1965 med kreditåtstramni?Jg) en stark påver~ från rikl!bar_'<en . De kom

rnuner , so :r. ·aedri ve r en akt i v lokal::.seriflge:poli ti:-c, u:pplever i stället en 

beroenci.eställni:ng till al·betsmarDiari.s:r.;y-ndighe tel"ll<:l.. 

I allmänbet upplever ~4n - totalt sett- ne olL~ parternas krav och öns

kemål som ett tryck på ~o:-nmunen . Trycket upplevs vara större i de expan

derande ~ i ne tillba~gåenne typkommunerna. l de förra ko~aunerna före

ligser ett investeri~~stryc~ främst p& ororåneDa bostäder . skolor, daghem, 

lekskolor medan investeringstrycket i ri.e senare kor:un~.;nerna huvudsakligen 

rör områdena åläringsvår~ act lokaliser~r~spolitik. 

I två av de expa.nde rar::C.e typ:,Communer!"..a. är mar. beredd - a t t i händelse av 

kredi tåtstramnil"~ - hö~a u ~C..ebi ter inger. för a.tt kunna genonföra. im•este

r ingar, son r.~a.n upp:i.ever e~ kunr.a uppsk~uta.~; . De'!> skärp'!>a läget på kre

ditmarknaden ha.r i två a.nara expanderande ko~ur::er tillfälligtvis medfört 

e~ lägre lånefinans iering. I avvaktar. på a~t lånen kan placeras, fin~n

sieras där vissa av inves'3erir.,garna r.ted tillgängliga medel av olika alag 

(bl a kassaneddragnina) . 

5. KONJUNKTURVARIATION AV n NES'lERn;'GAR 

.Av i~vesteringarnl:!. tycks bos-tads-, skol- o::h vissa väginvesterinear sant 

stat skommunal a beredskapsarbeten vara kor.:ur~turatyrda . 
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Andelen reinvesteri~a!' tycks vara stcr:::·e ocb ir:vesteri:tl6strycket ;r.inci:re 

l:os de till"::la~åe:J.de än :~os å.e expanC.erancie typkollllllllnerna. . Av l::lanå. an

l'la.t de1:1sa skäl up:>Jlevs :r.cjl:..gileterna att u_ppsk~uta övriga ir.vestei·inear 

vara stör:.:·e hos å.e fö!:·ra än !los lie sene,re kor.u:tunez·na. I de ur:C.ei·sckta 

~oJomunerna har man under e:r.. :'lligkonjur.ktur - framhål:;_s det - do:;k i:r..te 

något ~tresse att uppskjuta plar.erade investeringar. 

Det tycks - vad de fyra expandere..nde typkommunerna bet~äffar - vara möj

lit;t :or staten att fr(;.J:l-';vinga en viss ko~Lj·..l~turva:::-iation av investe

rinr:arna. (där investeringar sk j .l t~ frå-:'1 hög- till H.gko~Lju:tlkturår) e e

nom att å":;strama lårJer.larknaden. state!'!. synes C.essuto:n - enligt ri.e ln

tervj·.lade - k'..l!:L"la. framma= e;1 s!tla~ va:::-:..ation genom ett syste:r. med kon

junk.t'.l!'varierande stats'oidra(-r (= högre biå.ragsprooent under låg- ä:'l ::.öi:f

konju::1k illrar) . 

6 . SAMPI!ANFA'l"I'NIKG 

I de ur:dersökta ";ypko~nerna har nan endast i!'l.tresse att meiverka i 

statens kor,junktv.rpoli tik i den män det är till nytta för å.en eg!'l.a kon

junkturen. Komm·..tnerna ifråga ha::- i regel enciast ett ;co!'l.junkturpoll tiokt 

mål: att motverka UnQerefterfr!gan på arbe tskraft inom ~ommunen. ~fter

soi de ej tar hänsyn till återverkniP~ar på st~tens ~ål, kan J1ålkcnflik

ter u:ppico~:r.a. I å.e undersökta -:;~rpkor.u:tunerna finner man exempel vi s det 

e·.) vara förenligt r.1ed den kor.u:n.ma.la. stabiliserl!'lgS!'JYttan att konjunktur-

variera sina investeringar. 

]lläjligheterna att lösa en sådan :r.ålkonflikt kii.n - av typfallsunåersök

ningen att döma - begränsas av a.tt den en:lkil:La. komm·..lnen är '.ltsatt f:Sr 

:påtryc~ingar från olika parter (kommuninvånare, partiorganisation, 

fö ret;;.g m 10), som är beroe~de av kom:r.une ::~.. I de unC..e rsökta typkommur.er

na ~ppees bland annat ett investeringstryck föreligga, vilket sägs be

gränsa möjligheterna att under er: högkonjunkt·..:.r uppskjuta investeringar . 

Va~ å.e fyra ex~derande typkomn~nerna "::leträffar tycks staten dock ku~ 

framtvinga ett sådant ufpskjutande genom ett åtst!'ama kreditmarknaden . 

Typfallsundersökninge!'l. ty~er även på att er. visa kon~ur~<turv~riation a.v 

investeringax·na kan frammanas meci hjälp av konjv.nk;;urve.riere.de inveete-

ringsbidrag. 
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APPENDIX 2 , EN BEOOKNING AV INVESTERINGS}I!INIMUM I Å'I'I'A KONNUNER 

EN ~YPFALLS~JaERSÖKNINC 

E:Lligt mod.elle~ innefattar investeri:a.;sn;inimum st:!.tligt tidsbestämda i n

vesteringa~, ~irekta förinves teringar till bost~dsbyggar-det eller r.e
ringslivets investeri:a.Jar samt följå.investeringer till föregåencie års 

i nvesteringar. Vi~ moQelltestet ir~år emellert id enbart de förstnämnda 

investeringarnc.. I u:r.dersölcningen är i nvesterill8sminimum :iä.rtned troligt

vis underskattad. För att få en ~,;.ppfattning om denna undersi{att~ngs 

storlek har vi de taljstuderat 8 a\' de 125 utvalaa prirr.ärkommunerna , Syf

tet med denna typfalls'.lnde~sökning har ä ven varit att unå.ers öi{a exis ten

sen a v politiskt känsliaa inve~ terir~ar, Mo~ellen utgå= nämligen i en 

a l ternativ formuler ina- från a tt investeringsminimum även innefattar så

dana investeringar, 

De åtta kommunerna är "h~ndplocka.de". AY komm·.lnerna har två vari t 1:1ycket 

starkt expanderande, två svag10 expanderande, två svact tillbakagående 

samt två starkt tillbakegåen:le · . .mder :;>erioden 1952- 1965. Av kommunerna är 

vidare fyra s täder (med 70 000 , 30 000 , 15 000 respektive 3 000 invånare) 

och fyra landskommuner (med 3 900 , 3 200 , 2 400 respektive 1 700 inv~~

re) . l hälften av komm~nerna har det (de) r egeranQe partiet(-erna) haft 

relativt stor majoritet ~ full~äktige under perioden 1954-1965. I de öv

riga kommunerna har ~et varit knapp eller växlande majoritet. Fyra av 

kommunern~ har haft socialistisk ocn tre borcrerlig majoritet, 

I de åtta komm·.1!:lerna har den ledande förtroendemannen (drätselkammarens 

eller kommunalnämndens ordförande) ~der perio~en 1952-1965 sact chef s

tjäustemannen (stadskamrer, kommu~lka~rer) intervjuats . En förteckning 

över de frågor, som ställts , finns i bilaga 6B . Frågorna samt en sam~an

ställning över ~tförda invest e ringar på olika o~råden under perioden 

19)2-1965 (enligt den kommunala finansstatist iken) utsändes ca 2 veckor i 

förväg. 

I de unQersökta kommunerna har - enligt de int ervjuade - någr~ politiskt 

känsliga investeringar i regel inte förekor.uni t under den studeralie peri o

den . Det enda undantaget tycks vara en investering i en simhall unner 

ett år :r.ed ko:r.muna.lval i en av de två expanderande städerna , dä.r enl igt 

uppgif t investerinesbeslutet var influerat av valtaktiska hänsyn. Fler -
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talet av de intervjuacie an~äg vidare a.t;; politisk"!; känsliga i~vestering·ar 

unlan~agsvis londe fcre:zo:r.:r.a 

tiappara t. I Cl.l'l:ira ko:r.:r.une:-

mycket stcra komm·.mer med. väl -:.tt.byr:re-ri. par

fra~~öll man i regel - drivs inte n~on 

partipolitik och :'ö:·ei<omme:- i ?J. te pol i t~s:ca nctsä ~tningar. 

Vi har även försök"':; ·.lp:;J~katta de~L relat.;.va betyC.elsen hes de direkta för

investering:;.rn:;. "till bos tadsbygga!l.d.et ( lelnil"lgs:nvesterir.gaL· i vc.ttcr:, a,v

lopp och elenergi san;; vissa förbered.and.e vägarbeten). Det är enbc.rt 

fråga om ~e investeringar, son tekniskt sett är b~ncina till oostaQs

bygga:'l.G.et. 1) Im.resterir.garr.a i:räga föregär därmed !Jostads·ayaganä.et. 

överslagsberäkni~ar i lie åtta kor.1munerna. tyder pä. att de direkta förin

vesteri~;ar?J.a till costad.scyggar.de~ är av förhållandevis liten betydelse 

(5-10% av :le totala för- och följG.investeringarna). De totala för- och 

följ:li!l.vesteringar?J.a angavs dä.!'viå. apllrox~mc.tivt vara lika stora som bo-

stadsoyggand.et. 

1) De totala. distx·ibt:"!;ionsinvesteri:'l(rarna i vatten, avlopp, eler!erei 
samt ga.h:- cch väginvesteringarna är 9. ena siU.an stcrre än C.e ciire:<.
ta för- och å andra. sidan mindre än de totc.la fcr- oc:h följå.invea
terir.ga.rna till bostadsbyggandet. För urvalet av pri:r:ärkornmune:-
hc.r vi gjort en ungefärlig (;.ppskattning av d.istr::..butionsinveste
ringarr:a samt de gatu- och väginvesteringar, ~om har samba:1.1i :r:ed 
costad~byge;-andet. r•!ed ledning av er. tämligen a:;J:proximativ statistik 
hos Svens:ca Stadsförbund.et hal' vi nämligen t.:.ppskattat basinveste
rinearna i vatten-, avlopps- och elverk under perio:len 1952-1965. 
Invester::.:'l{l'a~·na i vatte:1.-, avlopp- och elenercri har därefter red<.:.
cera ts :r:ed dessa bas::..:1.vesteringar, varvid up:pgi.fterr.a om dessa in
vesteri~•gars storlei<: SJ1!1es vara be~äftade rneä. mycket stor osäkerhets
marginal (t ex f'råga om :;>reli:r.in.ä.ra kostnaå.scerä!aJ.ine;ar). 

Ko:::-rela.ticr:en mellcm å er,a sida:::J. de kva"'~taen:ie ( ä.istr:i..'.Ju t:ons-) :.n
ves tex·ingarr..a p l t.:. s de icke-s~:. tsbidr<:.g:;·oerä ttica:le i:'l.vesteringa:·;'le:. 
i ge. to r och vägar ( sa.r.n:JC. år e:!.ler ett år före respekt i ve efter) och 
å. c.nC.ra s:ä.a:1. bostad.sl::y,;rgar:det (= antalet nya lägenhe~er) har sedan 
ur.dersö:Cts hos u"'valet llrimär~cmmune"' (= 125 st) :ör perioden 1953-
1965. Något signifika:1.t sam·.JanC.. har ~n te påvisc.ts. Resul ta te t ii-r 
likartat för d.istrib·J.tiom::i:'l.Veöterinca:-na på var~e sä"':J:<il t områlie 
(:lvs vatten, avlo~p, elenercri) samt fcr gatu- och väg-investeringar. 

UndersökP-ingen c,er fö:!.~ektlicren inte något ~eläGg för att de totala 
distri bu tionsinvesterir,Garna SaJ:'It ick10:-sta tsbidraC'ö·:Jer·ättigade (\'a k
OCh väginveste~ingar i tiden - -tekr.isko ~;;ett - ä.r bt:ndna till bo
stad.Gbym~andet. Efter·so:n berä..lcr..ings:r.etoC.err.a och tillfö:-li tligc.eten 
i de statistiska ·J.:ppgif·~e:-na ka!l. ifråga~ä t tas, får unde!'sök.VJ.i!l.gsre
~(;.ltc.ten dock betraktas ned särskilt stor försiktighet. 



431 

APPENDIX 3. DEN f.!ARGDfELLA SPARKVOTEN 

1 . INNEHÅLL 

Kapitel 20 innehåller en redogörelse för aparandets förändring år från 

år Qnder perioden 1953- 1965 hos urvale• av kommuner . Såsom komplement 

till denna redogörelse testas i det följande några hypoteser beträffan

de den marginella sparkvotens (~ toialsparandeförändringen dividerad 

med ska~teintäktsförändringen) . 

2 . miFORJ.RJLERAT UTl'RYCK FöR DET MARGmELLA SPARANilm 

Såsom framgått i kapitel 20 bestäms totalsparandeförändringen vid före

gående års utdebitering - efter omformulering - approximativt av följan

de uttryck : 

där kc1 < O 

6.s! = kc1 + c2 
xt = xt-1 
~ 

totalsparan
deförä."ldring 
Ar t vid fö
regående års 
utdebitering 

O < c2 <. 1 ( c2 nära. 1 ) 

6.~ 
xt = xt-1 

'-----v----' 
den automatis
ka sk.?.ttein
täktsföränd
ringen år t 

Vid föregående års utdebitering framkommer således totalsparandeföränd

ringen som en restpost , som bland annat bestäms av den automatiska skat

teintäktsförändringen . Vid u'tdebi terir.gshöjning är det i stället enligt 

modellen önskemålet om en viss totals.!)a,randeölori!lg för att uppnå tota1-

sparandeminimum , som bestämmer den autonoma skatteintäktsförändringens 

storlek. Ökrungen av skatteintäkterna till följd av utdebiteringshöj

ningen mo~svaras därmed helt av totalsparande : 



.6. yarr. 
t 

xt ~ xt-1 
'---v----J 

ö.en autonoma. 
skatteintäkts
färändriJ16en 

43~ 

.6. sT 
t 

xt - xt-1 
'---v----J 

totalsparan
deförändring 
år t till 
följd av ut
debiterings
förändring 

där Y~ ~O (eftersom ~tdebiteringssänkningar inte förekommer i model 

len) 

To~alaparar.deföräniringen vid hö~d utdebitering bestäms då approximativt 

av föJ. jande uttryck, ci.ä.r 11ilarna anger den kausala riktningen: 

~ s;~~;======+====.6.~s]~~~==:::::==:=::-k-c_1_+ __ o_
2 
______ ~~Y~ 

xt ~ xt-1 xt - xt-1 xt = xt-1 
~ ~ ~ ~ 

totalsparan- totalspa.ran- negativ inter- den av.tomatiska 
deförändring- neförändring- cept = a pproxi- skatteintäkts-
en år t vid en år t till ma tion för den :förändringen 
föregå.end.e följd av ut- automatiska år t 
ärs utdebi- debiterings- nettokostnads-
tering höjning förändringen 

vilket kan 

... l 

den autonoma 
skatteintäkts
förändringen 
år t 

b. sT 
t 

Xt >Xt-1 
~ 

totalsparan
deförändring 
år t vid höj d 
utdebitering 

där l::. Y t 

xt >Xt-1 

\..-_,---J 
negativ 
i~tercept 

år t främst 
till följd av 
föregående års 
investeringar 

omformuleras till: 1) 

den totala 
skatteintäkts
förändringen 
vid höJd ~.tt
debitering 
år t 

1) O~formuleringen av modellens uttryck för t otalsparandeförändringen 
vid föregående årG respektive förändrad utdebiter ing visas pa sid 
63-78 i "Kommunernas finanser -bihang till del II", som finns a.tt 
tillgå hos författaren. 
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o <. c25 <.. 1 samt 

när 6 Y~m ) O c25 > c2 om b. Y t > O 
xt > Xt- 1 

när 6~ = O 

Enligt det omformulerade uttrycket består det marginella sparandat (dvs 

totalsparandeförändringen) följaktligen av : 

1 . En negativ del (kc1 ) , som är en approximation för den automatiska 

nettokostnadsförändringen och därmed ytterst beror av föregående 

års investeringar 

2 . En del (c
25 

· ~Yt), som beror på skatteintäktsförändringens stor-

lek; denna del kan därigenom vara positiv eller- negativ. 

3. HYPOTESER 0~1 D~ to!AROD.'ELLA S.PARKVCYI'EN 

Med utgångspunkt från det omformulerade uttrycket för den årliga total

sparandeförändringen kan den marginella sparkvoten (= totalsparandeför

ändringen dividerad med skatteintäktsförändringen) definieras på följan

de sätt : 

6 ST 
t 

.6 yt 
'----v----J 

eller 

den margi
nella spar
kvoten 

där kc1 <. O 

negativ 
\ inte~cept 1 

skatte in-
täktsför-

' ändri~en 1 

+ 

6 Yt 
'"'----.v..----JI 

skatteintäkts
förändringen 

O L.. c
25 

4.. 1 (nära 1) 

1) s e not 1) på föregående sida . 
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Efterson totals~arandeförändringen bes~år av en negativ Qel - oberoende 

av skatteintäktens och en del knuten till skatteintäktsförändringen, 

så kommer 

1. Den marginella sparkvoten att vara mindre än 1 och därviQ mindxe 

än c
25 

(eftersom !;1 < o) vid en skatteintäkts.ökning; Sparan

deförändringen best!r då av h4~ddelen av skatteintäktsökningen 

(de~ positiva delen) minus den automatiska nettokostnadsökningen 

(den negativa delen), 

2 . Den marginella sparkvoten att vara större än 1 vid en skattein

tä.ktsl!'linakning ( eftersom~;: >-O och kc
25 

= 1 beroende på a t t en 

autonom nettokostnads~insknfng då inte kan förekorerna enligt model

len). Sparandat ninskar då med dels den automatiska nettokostnads

ökningen dels hela sk~t~eintäktsminskningen. 1 ) 

Enligt nodellen är vidare den automatiska. ne ttokostnaö.aökningen relativt 
k0 1 . sett s t örre i f örhållande till skatte i ntäktsförändringen - dvs --- - 1 

Ä Yt 
expanderande än i tillbakagående koremuner. 1\[ed utgårlgspunkt härifrån 

har dessuto~ följande hypoteser uppställts: 

3. Vid skatteintäktsökning s~un.lcer den marginella sparkvoten med u.t

veckli:ngsgraden 

4. Vid skatteintäktsminskning stiger den marginella sparkvoten med u.t

vecklingsgraden 

Vidare gäller följande hypoteser : 

5. Den andel av de årliga skatteintäktsförändringarna , som är positiva, 

stiger med utvecklingsgraden (vilket är i linje med hypotesen att 

andelen lågkon~unkturår sju!".ker r.1ed utvecklingsgraden, vilken prö

vats i kapitel 15) 

1) ~en marginella sparkvoten kom~er även att stiga med v~xande skatte
intäktsökningar eller avtagande inkomstn:i nskningar . Den automatis
ka nettokostnadsökningens (interceptets) relativa bety~else - dvs 

kc1 . 
~ - s~unker nämligen i takt med skatteintaktsökningens eller 

t 
-l!'linskningens storlek (numeriskt sett). 
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6 . Den marginella sparkvoten för långtidsperioå.e:1 ifråga ( .. totals:;>aran

dets förändring under period.en ifråga dividerad med skatteintäkts

förändringen under perioden ifråga) stiger därmed med utvecklings

graden (eftersor.l andelen år r.1ed skatteintäktsminskning och d.ärmed 

negativ t r~arginell t sparande enligt 5 sjunker med u tveckl ingsgraden). 

4. REsULTAT 

Hypoteserna beträffande den marginella sparkvoten har testats -på :pe::-io

den 1953-1965 på basis av samma urval av kommuner som modelltestet. 

4.1. Andelen skatteintäktsökninga::-

Under perioden 1953-1965 har i rnedel tal 10 av de 13 årliga skatte:.n

täktsförändringarna varit positiva. Hos landstingen och $torstäderna 

har skatteintäkterna ökat •mder 11 ctV de 13 åren (tal:ell 142). 

Vad primärkommunerna {nen inte landstingen) beträffar stöder å.et till

gängliga naterialet mycket starkt hypotesen, att andelen år meå. skatte

intäktsökningar stieer r.1ed utvecklingsgraden. Av de 13 skatteintäkts

förändringarna har exempelvis i medeltal 9 varit positiva hos de sta::-kt 

tillbakagående mot 11 hos de mycket s tarict expanderanci.e kommuner!'.a. 

4.2. Den marginella s~arkvoten vid skatteintäktsökning 

Av den årliga skatteintäktsökningen tos å.e undersökta kor.lr.lunerna har i 

medeltal hälften utgjort totalsparande (tabell 142). Vid skatteintäkts

ökning har den marginella sparkvoten s~ledes varit r.1indre än 1 och där

vid mindre än c25•1) Det tillgängliga materialet stöder dess~tor.1 nycket 

starkt hypotesen, att den marginella sparkvoten sj~nker ned utvecklings

graden: vilket dock endast eäller för prir.lärkomm~nerna (inte för lanjs

tinge~). Av den årliga skatteintäktsökningen har exem~elvis 56% ~t

gjort totalsparande hos de starkt tillbakagående kommunerna ~ot e~dast 

38 % hos de ffiycket starkt expanderande ko~munerna. 

1) Hos de undersökta kommunerna har c2 , vilken ungefärlige~ är ev sann~ 
storleksordning som c25 , enligt ~en g~orda skattnincren för perioder. 
1953-1965 i medeltal uppgitt till 0,89 (tabell 60). 



4. 3. Den ~areinella apar~voten ViQ ~<atteintäkts~inskning 

ViC. skatteintäkts~:ins:cnine har totals~arar:det hos primä rkomm·.merna i me

c.el tal s~u:ri.<:i t M (respektive 1 ,8 hos landstingen) gå!'lger denna minsk

r.ing ( t abell 142). Det är C.ä=vid även s~ark~ stöd för hypotesen, att 

der: rela~i•~ r:eQgår,gcr: i totalsrarandat stiger med utvecklingsgraden. 

4 . 4 . De~ rr~~ginella sparkvoten för perioden ~953-1965 

För så gott som alla de ~nåersökta konn~ner~ har Qet ~a~crinella sparan

det vari-c positivt un<ier perioden 1953-1965 (tabell 142). I medeltal 

!)<:~.r ä.er: maJ·ginella sparkvooen för de !:'Ula period vari t O, 27 ;::os :primä::-~o:r.

~tnerna och 0,28 ho s landstingen (0,44 hos sto~stäC.erna). Av skattei~

täktsökningen ur:der perioden 1~53-1965 ha~ salades nära 3/4 tagits i 

ar.sp·åk av r_e ttokostnadsökningen. 

Hypotesen a~t der. marginell~ syarkvoten stige~ med utvecklinovsgreden 

s~öds in~e av det tillgängliGa rr.ateriale t . Det är endaa~ de s tarkt 

~illbak;,gående konm·.mernas aparkvot (= O, 17), son avviker från de öv

riea ko~nernas. 

4. ) . Konnentc;r 

Trots att andelen år med skatteintäkts ökningar under perioden 1953-7965 
a~iger ned ~7vecklingsgraden har den mar~inell~ sparkvoten inte varit 

större hes de expanderönde än hos de tillbakagåer-de konm~nerna . Den 

större andelen år med skatteintiik:~sökningar hos de cx:pandera!lde kommur.er

na .o<an cl.ock :ha r_eutraliserats av, att d.en marginella sparkvoten hos ies

aa :-co;r.mur.e:c vari t nindre vid ska.tteintäkti:lömingar och s -törre vid skat

teintäktsmins}crli"<1e·ar än hos de tillbakagå.end.e kommur:erna . 

rnder pe~ioden 1953-1955 har skatteintäkterna hos de undersökta kommuner

na ökat unä.cr 10 av de 13 å.:rer. . Av skatteintäktsförä.nO.ringarna har där

vid en större andel varit ö~ningar hos de expanderande än ~os de til l

bakagående komm~ner~ . 
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Vid skatteintäktsökning har vidare i medeltal hälften av ökni~~n ut

gJort totalsparande . Denna andel har därvid varit större hos de till

bakagående än bos de expanderande kommunerna . 

~år skattelntäkterna sjunkit har totalsparandat inte enbart minskat 

med skatteintäktsminskningen utan även med nettokostnadsökningen . Vid 

skatteintä~tsminskning har totalsparandet i de undersökta kommunerna 

därmed sjunkit med i genomsnitt 1,5 gånger denna minskning. Den rela

tiva nedgången i totalsparandet P2X åärvid varit större hos de expan

derande än hos de tillbakagående kommunerna . 

Av den totala skatteintäktsökningen under perioden 1953-1965 har drygt 

1/4 utgjort totalsparande . Det tillgängliga materialet stöder därvid 

inte hypotesen, att denna andel varit större hos de expanderande än 

hos de tillbakagående kommunerna.. 
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APPENDIX 4. KOl\I:PLEI'TERANDE SKA'ITNING AV KAPrrALSPARANDE!i'UN.KTIONIDT 

1, DJNE:iÅLL 

I kepi te l 20 har omformulerade ·.1ttryck för total- respekt i ve ka.pi tal

sparandeförändringen (vid föregående års utdebitering) presenterats. 

Intercepten i dessa uttryck antas därvid utgöra en approximation för 

den automatiska nettokostnaQsförändringen till följd av fö regående års 

investeringar. För att belysa rimligheten i denna hypotes, genomföre 

i det följ ande en kompletterande skattning av kapitals?arandefunktionen. 

2 , OJ.lFOID'lULERADE U'I'1'RYCK 

I kapitel 20 har f öl jande omformulerade ut tr,yck skattats = 

4s! 
Xt=Xt-1 

s-D-o t -

f örändring av 
kapi talsparande 
år t vid före
gående års u t de
bi tering (exkl 
uttag från skat
tereglerings
fonden) 

negativ 
i nter
cept 

automatisk netto
kostnadsöl<ning 
till föl jd av fö
regående års in
vesteringar 

AYt 

:X:t=Xt-1 

s-D-o 
t -

den automatiska 
skatteintäkts
förändringen mi
nus avsättning 
till skatteregle
rings:i'onden år t 

Denna ursprungl iga formulering jämförs i det föl jande med två alterna

tiva formuleringar: 



1 • 

2 . 

där 
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~?italsparandeförändring vid 
föreg~ende års utdebitering 
?lus automatisk nettokostnads
förändring år t 

b_yt 

Xt=Xt-1 

s-D-c t -

skatteintäktsför
ändring år t vid 
föregåen~e ~s ut
d.ebi tering 

~apitals?arande
förändri:'lg år t 
vid fö:-egående 
å:-s ·.1tdebi ter~ng 

den automatiska (= sk~tte
intäkts- minus nettokos~
nadsförän~ing'en) nettoin
täktsförändr~:'lgen år t 

vid skatteintäktsminskning eller föraållandevis små 

skatteintäktsökningar är c
15 

> c
7

•1) 

Intercepte~ =O i såväl alterr~tiv l som 2. 

3. "IIIETOD 

Sk~ttningen av de bida alternativa for~leringarna av kapitalsparande

fu~\tionen har bland annat baserats på mini~i- respektive ~aximiberäk

ningen av netto~os~nadsökningen till följ~ av föregående års investe

ringa:-. För att få syftningsriktiga skattningar av koefficienterna 

ifråga f~ fö:-egående års investeringar därvi~ i~te samvariera med ~en 

~t:to~atiska skatteint~tsfcrändringen, vilket även undersöks i det 

följande. 2) 

1) I ett separat bihang, vilket fi~~s att tillgå hos författaren, ana
lyseras förhållan~et mellan de båda koefficienterna närma:-e. 

2) skattningen av funktionerna i fråga har L~te haft några tidigare 
undersöla:!ingar att utgå. ifrån. skattningen haå.e i annat fall kun
nat utföras på annorlunda sätt. Om exeopelvis koefficienten c7 :s 
värde varit känt från tidigare undersökningar, hade' koefficienten 
tkak i stället kunnat skattas. På motsvarande sätt skulle konstan
ten i alternativ 1 respektive 2 kunnat ~ndertryckas förutsatt, att 
å.en e~ligt ~dra ~ndersökning&r appro~imativt visat sig vara lika 
med noll. 
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4 . RESULTAT 

I altern~tiv 1 ligger intreceptet enligt tabe ll 66A nära O (när~ast i 

maxir.lialternativet). Skattni:ngsreeultaten överensattimmer i övrigt tän

l i gen väl me C. ka:pi talspa:-andefuJL'<tionens, vilka. fra.r.16år c., v tabell 61. 

Den sica.ttade koefficienter. är - ger;omsni~tlicrt sett - nå,got lägre i 

alte~nativ 2 (c
15

) än enligt den ursprungliga fo:-~leringen (c7). Eos 

priroärkommunel'na är skillnaden 1 O % i minimi- o el: 17 % i max:.x~al terna

tive~ (hos landstingen 2 respektive 5 %) . För huvuC.C.elen av ue under

sökta konnunarna avviker värdena i de båda funktionerna därvid min~re 

än 20 % från varandra oeträff~~de såväl regressionskoefficienten son 

den multipla korrelationskoefficienten (tabeil 61, 66B och 67). I al

te:-nativ 2 lie-ger vidl:lre interce:ptet i den skattade ft.nktionen i geno!ll

sni t t :tlä~a noll, varvid det i flertalet fall är negativt . l•ledianen 

för c.etta interceJ:t i de olika strata och landstingskommunerna -:ltgör 

er.bart 1- 4% (vid naximialternativet) respektive 15-3i % (vid minimi

alternativet) av interceptet i den urepr~ngliga forw.uler~en (tabell 

61, 66B och 67). 

För dr,ygt 9C % av de ~ndersökta ko~~une:-na är det samtiåigt ir.te n~on 

signifikant korrelat ion ~allan föreeåen~e åra investeringar och skatte

i~täktsfö~änQI'ingen vid föregåen~e års utdebitering under perioden 1953-
1965 (tabell 63). ~<attningen haT s~ledes ej s~örts av multikollineari

tet , 

De l ikarte:ie ska t t~ingsres-ul t<.L i:•·n f ör ka:pi tal s para.ndcfu.nk:tioner.s ur .s prur~

liga oc~ alternativa formuler ing ~n tyda på att uppskattningen av net

tokostnadsförändri;nger.. til:i. följd <:.v föregående års imresteringc.r är för

hå.llanC..evis rinlig. Un:iersökningsres·J.l tate:'l ke.n även a:'lses vara fören

liga r.1ed ~rpotesen att interceptet i spar~~nktionen approxi~ativt åter

ger denna nettokostnadsförändring. 
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AFPEN:;Jl.X 5. SKAT'B'"J.twERLAGETS TVÅÅRIGA EFTERSLÄPNING 

1, D:rNEaÅLL 

Det "budgetmässiga skatteunderh~et (.BS) för ett visst budgetår~ dvs det 

skatteunderlag >'i vilket kommunens utO.el::iteringsbeslut grundas, utgår 

f:rån d.en beskatt~ingsbara inkomsten två år tidigare i kor.ununen, I för·

hållande till ett tänkt, hypotet~skt akatteunderla€ (HS) - baserat på 

de löpand.e beskattningsbara inko~sterna i komcrunen - släpar det budget

mässiga följaktlige!l efter två är. För urvalet av kommuner jämförs i 

det följande det hypotetiska oc~ Qet budget~ässiga skatte~derlagets 

utveckling - på såväl lång som kort sikt - under den studer~de perioden, 

Med utgångspunkt dä:-ifrän ö.iskute::-as sedan i vilken utsträckning, son 

e!l företagen lagändring (med ett f'rå.n år 1972 delvis modifierat skatte

underlag) kan väntas få den avseQda effekten att ninska skatteu~der

lagets eftersläpning. 

2. LÅNG SIKT 

2.1. Resultat 

Under perioden 1954-1965 har det b~~etmässiga skatteunderlaget (BS) 

varit i genomsnitt 3% (hos landstingen 2 %) lägre än det hypotetiska 

skatteunderlaget (Es) hos urvalet av pri:r.ärkor.u:runer. Den relativa efter

släpningen hos BS (dvs relationen mellan HS och BS) är därvid enligt 

tabell 14C större ~nder :perioå.en 1958-1965 (= 6 %) • För den koJ:~r.JUr:ala 

sektorn är ~otsvarande ~rocenttal 2 respektive 5 (tabell 3). 

Den relativa eftersläpningen r.os BS ~ vidare ned stigande utveck

lingsgrad såväl hos primär- som lanå.stingskommuner·na. (~fr sid 183 i del 

II). För perioden 1954-1965 är BS exempelvis 2% lägre än HS hos de 

starkt tillbakagående mot 4 % hos de mycket starkt expanderande komnuner

na (tabell 140). Ju snabbare kommunen växt under perioden 19j4-1965, 

å.esto större har det relativa gapet mellan HS och BS således va~it (jfr 

nr 114 med nr 113 i bild 69). 

I kommer, vars folkmängd förändrats i en förhållandevis jämn oföränd

rad takt, har BS:s relativa eftersläpning tenderat vara oförändrad. 



Trend.mässigt ha!' BS där ökat; i ~ngefär samma takt aom :-Is, fastä.n på. en 

läg:'e absolut nivå (se exempelvis nr 119 i bild 69). I i<:o:nntner :r.ed 

accele~·e~an~e cefolkningst~llväxt har det relativa ga~et ~ellan HS och 

BS i stället te!lderat ö:C... öve~ -tiden (bild 69 nr 11 4). 

Hos de svagt och starkt tilltakaGående samt de svagt expanderande kom

munerna har enliet ta·oell 123 BS vidai·e - genor.1sni ttligt sett - va!'ie!'a~ 

~ är- HS under perioden 1954-1965. Samti~igt har enligt tabell 96 och 

131 utdebiteringen tenderat höjas vid en ne~ånc av de~ b~dgetmässiga 

skatteunderlaget OCh därmed även totalspa::-a:r..det (vid föregående ars Tt

debitering och affärsverkspriser). ~os ~e starkt tillbakacående kom

munerna har en minskninG av kapitalspa~anQet (vid föregående års ~tdebi

tering och affärsverkspriser) även verkat i investeringsredu.cerande rikt

ning. Vid en ö~nir~ av skatte~nderlaget och kapitalsparandat har inves

terine;arna i stället tenderat öka (tabell 112). 

Bild 69. Det hypotetiska (RS) och det b:J.dget:r.äsaiga (.BS) skatteur..del·

lagets sa~t fol~.ängdens förändri~ ~!lder perioden 1954-1965 

i tre av urvalets mycket starkt expanderanQe ~ommuner (r~ 113, 

114 och 119). 1952 års priser. 

A. Folkmängd (1f1 1954: 100) 

lndexr---~Sr4~--~-~s~6----~-4ss~-----~w*-------~6~2~--~~~--

300 

200 

100 

nr 114 

nr 119 
nr 113 
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Bild 69 (fortsättning) 

B. Nr. 113 
Mi l' r......;..-.:;SA::.__ __ .....;-S:y::6:__ __ -_,s;...8 -----6~0:.,__ __ -~62r----....:6::;::4 __ 
sk~ 
kr2 

1,5 

C. Nr. 114 

t -54 -56 - SB -60 -6'2 -64 
skati*1~~--~~--~~----~~----~~----~~--

kr 
500 

400 

300 

200 

150 

D. Nt 119 

skl~~--~5~4L_ ____ -~Sr6 __ ~-s~s:__ __ -....:6~0 _____ -6~2L_ ___ -~6r4---
k r 

400 

300 

200 

50 

Kälta: tabt-11 37 och 126. 

HS 
BS 

HS 

BS 

HS 

BS 



2. 2 . Ko=enta.r 

En ökning av ekonomina (och de intjänade i~<omsternas) tillväxttakt syr.es 

således föra med sig en ökad relativ eftersl~pning hos det budget~ässiga 

s~tteunderlaget. I övrigt tyc~s nenna eftersläpr-i ng e j förändras trend

measig-t, såvi:ia ej ko~rr.unens utvec;clingstakt tilltar eller a.vtc.r. 

Bos främs t de till~~ende primär~ommunerP~ har följaktlige~ de kort

sik tiga a vvike l serna ~ring trenden varit s törre hos BS än hos HS, vilket 

kan ha. g j ort "behove t a v a t t använna kassan (vi a. bland annat fonderna ) 

s åsom en buffert mot s~tteunderl~ets svängningar s t ör r e än eljest. Hos 

ö.e starkt tillbakagående komrnur.erna. är det även t änkbart, att de större 

kortsiktiga avvikelserna - via kapitalsparandat - fö::-t med siG störr·e 

sväno-ni:ngar än eljest hos investeringarna. 

Hos de tillba~-cagå.ende koJ!lll!Ur.erna har en nedgäng av det b·..tdgetmässiga skat

teunder laomet samtidigt ter.derat slå igeno~ på såväl investeringar~ 

(~insknir4) s om utdebiterir~en (höjning) . En ~PPeåne av iet budgetmäs

s i c a skatteunderlaget hax· därer:~ot endast givit t.:tslag på investeringarna. 

(ökning), inte på utdebit eringen i form av en sänkning . Det kan därmed 

inte uteslutas, att BS: s - ~ ämfört ned HS:s - större s vängningar fört 

med sig större utQebiteri~~shöjningar än eljest ~nder den studerade pe

rioden. Efterso~ cletta enö.ast kan ha gällt de tillbakagående primärkon

r.n.merna, vilka e~igt tabell 31 och 139 - samhällsekononi skt sett -ut 

gör en förhållandevis l i te:-t oiel ö.V nen ko!r.muna.la sektorn, synes skatte

underlagets tvååriga eftersläpn~ng emelle~tid eJ nämnvärt kunnat ha bi

dragit till den kommunala utdebite~ingens stegring under pe~ioden ~f~åga . 

3. KOR·l' S IKT 

3.1. Res~.<ltat 

Engångsartade fö~ändxingar i komaur.er.s utvecklingstakt kan tenporärt 

öka eller minska BS: s relat~va eftersläp~. En övergår~ fr~ svag 

t i ll stark åefolkningstillväxt !l'edf ör exempelvia en ~aftig ökning av 

det relati~ gapet mellan HS och BS (se år 1959 fö~ nr 1i4 och år 1961 

f ör nr 113 i bild 69). 
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För perioden 1955-1965 har BS - jämf ör t med oS - v~dare ökat långsamrr~re 

unQer lokala högkonjunkturår och snaobare un~e~ lo~ala låg~onjunkturår 

unQer stör~e delen (hos primärkommunerna 2/3 och hos landstingen 3/4) av 

åxen, varvid. anC.elen är n§got högre hos de expandez•ande än hos de till

bakagående kommuner na . 

3.2. Kommentar 

Eftersom utdebiteringen her tenderat att höjas när totalsparan~et (vid 

föregående års utdebitering och affärs verkspriser) sju~zit , är de t tänk

bart , att BS:s t vååriga eftersläpning medfört fler utdebi teringshöjningar 

än e ljest under hö,skonjunkt u.rår och färre s åci.ana. under lågkonjunkturår. 

Hos de starkt tillbakagående, de mycket starkt expanderande och samtliga 

pirmärkommuner har samtidi~t ett sienifikant inflytande på ~en årliga 

investeringsför ändringen registrerats från ~~pitalsparandeföränUxingen 

vid föregående års utdebitering och affärsverkspriser . Genom skatteun

derlagets tvååriga eftersläpning kan investeringarna därigenon ha ökat 

mindre eller sjunkit mer än eljest under högkonjunkturåren medan mot

satsen kan ha gällt under lågkonjunkturåren . Komnunens ~tgifts- och in

komst f örändringar år från är kan därmed ha verkat ner stabiliserande 

ell er mindre destabiliserande än eljest på den lokala konjunkturutveck

lingen. 

Eftersom BS utg~r från förhållandena t vå (respektive fyra) år tidigare 

i kommunen, har den vidare på. hösten året före budgetåret en tä.<r.ligen 

exakt kännedom om skatteunderlagets förändring ~nder b~ågetåret . Få 

basis av inko~stutvecklinBen under året före budgetåret, kan Kommunled

ningen dessutom ha förväntnincar on BS:s ~ngefärliga utveckl ing unQer 

året e fter budgetåret , vilket i nte är möjligt vi~ net hypotetiska skatte

underlaget. 

4. FÖR.ÄJ.','I>RADE LAGBEST.Äflll•m!LSER O:M SKAT'l'EUNDERLAGET 

4. 1 • Lagändringens innebörd 

Enligt en lagändring - g~llande från och med den 1/1 1972 - kom~er kom

muner med befolkningsökning i framtiden få ökade förskottss~tteutbetal

ningar. Förskottsdelen i det budgetnässiga skatteunderlaget kommer näm-



ligen att uppräknas me:i ien relativa befoLmingsökningen fran rni tten av 

a~sti tre år före budgetåret till mitten av augusti året före budget

året . Avsikten med r eformen är enligt p~opositionan (nr 1971:84) att 

~inska skatteur.dcrlacets eft crslä?ning fö~ de expander~nde kommune~na. 

4-2. Kor.'ll~en-tar 

På basis av det tillgängliga w.aterialet synes det vara ri~ligt att anta, 

att reformen i all~änhet endast kommer att ha den avsedda effe~ten under 

öveq;ånr,sskedet. I och rr.e1l övergången till det nya systerr.et ~o:r.mer när.l

ligen en del av skatteunQe~lage t8 tvååriga eftersläpning att inhäMtas. 

För det stora flertalet expanC..erande komm .. mer ko:r.mer syste10et ifråga 

därefte~ a;-ttc.glige:!l. inte att leda till n:lgon ytterligare minsknill{\' av 

denna eftersl'i.p:!l.ina. Det finns nämligen skäl att anta, att skatteunder

laget - jäw.fört ~ed ett oför&ndrat ~tbetalningssyste~ - hos dessa kom

nr.mer e:fter överg-6::1g5skedet trendmässist korr.mer e.t't öka i u.nr,-efä.r sa:ma 

takt . Endast i ett fåtal komouner (= Qe rr.ed tilltagende folkökni:~stakt) 

kan det nya systeme t väntas föra mei sig en större genomsnittlig ökninge

takt än eljest hos skatteunderlaget. Geno:n det nya systemet ko~.:r.er skatte

underlaget !-.os ri.e expanderande komrr.unerna i frar.lt iden samtidiet antagligen 

att variera i något nindre ;.l.tsträckn~ng mot eller i nigot större utsträck

ning ~eci. konjunkturen, vilke~ då även kan gälla beträffanie budgetföränd

.ringa::-·na. Detta förhållande utgör i så. fall en olägenhet friin :-<onjunk

turpolitisk synpu~<t. 

5. S.AJ.'!MAl>I"FAT'I'NllTG 

Jämfört med ett skatteunderlag, som bygger på. ci.e löpande inkensterYla i 

komnunen, SJ~es det -~ra rimligt att anta att det bucteetmässig~ skatteun

derlaget {~tgående f~å.n inkomsterna- tva år t::.d.:igare) : 

1 . I flertalet komrr.u:'ler trendmässigt växer i 11~fä.r samma takt, fastän 

på en lägre absolut n~v~ 

2 . Endast i ett fåtal kommuner (= de ned tilltaganci.e befolkningstill

växt) trencimässig~ växer långsa~mare 

3. Eoc; främst de tillbakagående :pri:r.äri<:oJOmunerna varierar rr.er över tiden 

(vilket även kan t änkas föra med sig trenooässigt större utci.ebite-



ringshöjningar än eljest) 

4. Varierar mindre med eller mer mot den lokala - liksom den totala -

konjunkturen 

5. Via utgifts- och inkomstförändringar verkar mer stabiliserande el

ler mindre destabiliserande på den lokala - liksom den totala -

konjunkturen . 
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II. FÖREST.ÄLLNINGAR (OPRECisERADE HYPO'l'ESER) 

1 . Mål 

övergripande mål: kommannyttan 

Mål beträffande komm~nens ut veckling 

växc. eller motverka tillbakagå;ng 

fräT.ja expansion 

främja inflyttning 

ett T.er d~fferentierat näringsliv 

Mål beträffande utdebiteringen (skattesatsen) 

ej l ångtiusmål om utdebiteringen 

jämn utveckling av utuebiteringen 

ej högre utaebitering än grannkcm
munen(-erna} eller annan (andra) 
jämförelsekommun(- er) 

Kon~unkturpolitiska mål 

full sysselsättning 

motverka arbetslöshet 

ej notverka överfull sysselsättning 

Övrie;t 

e~ något nål att inte vara sämre ä:n 
gr~nnkommunen(-erna) eller annan 
(andra) ~ämförelsekornmun(-er) be
träffande star..da.r-d e d 

4:22 , 5:254, 269 , 299 

3: 43 , 5:255-256, 271 
5: 273 , 280 

3: 43, 5:273 
5:273 

5:276-277 
3:57, 5:275-276 

3:57,5: 276 
4:24-26 , 112, 5:254-255, 
279-280, 299 
4:24-26, 112, 5:255-256, 
280 

4:26, 5:281, 6: 203-204, 
214, 220--221 

4:25 , 5:255-256, 280 

5:278 

2, Kortsiktiga utgifts- och i nkomstförändringa r 

Budgetförlop~et (vissa allmänna föreställ
:r:inga!>) 

HancU ine·su t~ym:r.et 

Bindningar 

legala 

legala och institutionella 

politiska 

intressent9r 

4: 31 -33, 5:270-271 

5:291 

4:9' 5:262 
3:57, 5:258, 279, 284, 287, 
298-299 
5:282-284 



Investeringsönskemål 

kommundelstänkande 

investeringstryck 

tätortsinvesteringar 
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investeringar inom egenförvaltningen 
(den "fria" sektorn) oprioriterade 

kommunalhus oprioriterade - skolin
vesteringar prioriterade 

bostadsbyggandets för- och följd
investerine:ar 

Investeringsminimum 

skolinvesteringar, statl igt tidsbe
stämda 

atatskommunala beredskapsarbeten, 
statsbidrag 

politiskt känsliga investeringar, 
svåra att uppskjuta 

följdinvesteringar (maskininveste
ringar) till föregående års inves
tering.u (t ex bygl}nadainvesteringar) 

Kostnader 

den statligt styrtia sektorn (dvs upp
gifter ålagda genom speciallagstift
ning) dominerar 

samband investering - driftkostnad 

egenf'örvaltningen ( den "fria" sek
torn) Oyrioriterad 

prutningar 

Penningvärdeför~~mring 

konm1nlednir~n medveten ciärom 

Konjunkhrförväntnir.gar 

vid :'0rväntni:ngar cm lågkonjunktur 
r:essimism och epa.reall'het 

vid förväntningar om högkonjuJLl<.tur 
optimism 

skatteregleringsfonden 

f'ör •tt jämni_ng av \~ttaxeringen 

avsättning vid skatteunderlagsöklring 

uttag vid skatteunderlagsminskning 

5:285-286 , 6:246 , 255, 262 

3:49 , 5:284, 288 
3:26 , 69 

3:44, 7: 311 

6:237 

4: 50, 146-147, 5:297 

3:47, 5: 268 , 7:321 

4:82, 5:257, 299-300 

5:258 , 284, 298-299 

4: 144, 148, 150-151 

3:61' 7:314 
3:61 

7: 315 

6: 15'7 ' 172 , 193 

3:57, 4:116, 5:279, 303 

4 :98, 5:271 ' 274, 299-300, 
303, 6:157' 191 ' 204 

6: 157 , 201, 214, 216, 
220-2.21 

5: 299 , 6:204 

3:93 
2:37, 6:236 

4: 105 
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Kapitalfor..der 

vid o~ämn utveckling av investerings
önskemålen - utjämnine genom att fon
dera 

avs~ttning vid s~atteunderlagsökning 

uttag vid skatteunderlagsminskning 

S~tteu::1.ierlag 

vi:i skatte·.mderlagsminskning spar
samhet och ninimi~dget - pessimism 

vii skatt~nderlagsminskning minimi
b·J.dget cch utdebi teringahöjning 

vid norn~l skatte~nderlagsutveckling 
nornalbudget 

vid skatteunderlagsökning investe
ringsexpansion 

vid skatteunderlacsökning fondav
sä.tt~ingar 

De~ ökade upplåningen unner kreditlättnad 
använQs Qelvia till kassau~yoyffgnad 

Utdeoitering 

vid skatteunderlagsminskning utde
~iteringshöjnine 

politiskt möjliga ~tdebi~eringshöj
ni::Jgar 

små ~tdebiteringshöjningar 

ej någc~ not skattehöjningar under 
lågkon~urL.<tu:::-

Investerir.gar 

teorin om att tillgången på likvida 
me~el är ien väsentliga investerings-

5:279 

6:233 

6:234 

6:161,163, 172, 181, 193, 
209' 234-235 

2:45, 4:105, 6:163, 181, 
191' 193, 235 

6:187 

6:226-227, 230, 234 

2:37, 6:233, 236 

8:135-136 

4:105, 6:163, 181, 191, 
193, 235 

3:57, 5:279, 287 
6:123, 205 

6:191 

bestimmande faktorn 9:116 ff 

investeringsbenägenheten paverkas av 
tillgången på likvida. medel 3:52-5 3, 6:186, 187, 233 

vid skatteun~erlagsökning investe-
ringsexpansion 

vid skatteunderlagsminskning inves
terings~~ tning 

v::..d förväntningar om lågkonjunktur 
planeras statsko~nala beredskaps-

6:226, 227, 230, 234 

6:157, 161, 172, 193, 
234-235 

arbeten 5:299-300, 6:220 
ej intresse att frivilligt uppsKjuta 
investe:::-i::J.gar under en högkonjunktur 5:299 

reb.vesteringa::::- lättare att ·.lppakjuta 
~nder en högkonjunktur än nyinveste-
ringar 4:51, 113, 132, 5:298-299 
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Kreditåtstramning (med lånesvårigheter) 

finansiering med tillgängliga medel 
( t ex kassaneddragning) i avvaktan 
på att lånen kan placeras 

investerinGar riskerar uppskjutas 

utdebi teringahöjning för att öka 
skattefinansieri ngen 

tillfällig (kortfristig) upplåning 

5: 278, 292, 310-311 

3: 56, 5:262 , 278 , 290, 

3:56, 5: 262, 278 , 292 , 

5: 311 

3. Utgift er nas och inkomsternas utveckling i konjunkturförloppe t 

Fyraårig , periodisk konjunkturcykel 

sparandat utvecklas motcykliskt 

uttag från skatteregleringsfonden 
utvecklas cykliskt 

utdebiteringshöjningarna utveck
las cykliskt 

det kommunala skatteavräkningssys
temet verkar som en inbyggd kon
junkt urstabilisator 

Långvarig hög- eller lågkonjunktur 

det kommunala skatteavräkningssys
temet verkar destabiliserande 

2:50, 4:105 

4:105 

4:105 

2:52, 54, 4:1 04-105 

2: 52, 54, 4 : 105 

300 

300 

4. skiljaktiga mål mellan expanderande och t il lbakagående kommuner 

Expanderande kommuner har 

i högre grad än tillbakagående 
målet at t växa 

mål att vara attraktiv som lokali
seringsort och därmed ej ha högre 
utdeb i tering än grannkommunen(-erna) 
eller annan ( andra) jämförelsekom
mun{-er) förekommer i mindre ut
sträckning hos ex~derande än hos 
tillbakagående primärkommuner 

Expanderande kommuner har 

målet att lånafinansiera investe
r i ngarna i så stor utsträckning som 
möjligt 

Tillbakagående kommuner har 

målet att skattefinansiera investe
ringarna i så s tor utsträckning som 
möjligt 

Undantag beträffande målet att ej motverka 
överfull sysselsättni ng 

större , expanderande kommuner har 
mål om bal anserad sysselsättning 

5:273 

5:274, 278 

5:278-279 

5: 278-279 

5:280 



456 

5. Andra lång&iktiga skillnader mellan expanderande och tillbaka

p;ående korrum~ner 

Demografiska v~riabler 

folkmängden, andelen yngre (0-16 år) 
samt tätortsgra,den större i expande
rande är. i tillb~<agående kommuner 

andelen äldre (67-wår) mindre i 
expanderande än i tillbakagående kom
muner 

Näringsgeografiska variabler 

andelen sysselsatta i industri och 
servicenäringar är större i expande
rande än i tillbakagående kommuner 

andelen sysselsatta i jordbruk och 
skogsbruk är mindre i expanderande 
än i tillbakagående ~orr.muner 

Pa~tipoliti~en större betydelse 

i stora (expanderande) än i små 
(tillbak~gående) primärkomrr.uner 
med knapp majoritet i fullmäktige 

KonjunktursvängninJarna (konjunktur
känsligheten) mindre 

hos expander~nde än hos tillbaka
gående kommuner 

Konjunkturförväntni:~arna 

större inverkan i konjunkturkäns
liga (dvs främst tillbakagående) 
konnuner ä~ i övriga kommuner 

skatteunderlag 

t~xerad inkomst och ar.talet skatte
kronor per invånare större i expan
derande än i tillbakagående kommuner 

skatteunderlagets (och skatteintäk
ternas) tillväxt större i expande
rande än i tillbakagående kommuner 

Kostnader 

andelen kostnader som finansieras med 
statliga driftbidrag, är mindre i ex
panderande än i tillbakagående kom
muner 

undervisningsonrådets andel av netto
kostnaderna är mindre i expanderande 
(i huvudsak liktydiga med städer eller 
köpingar) än i tillbakagående (i hu-

5:259, 26~268, 10:51' 
11:34' 36 

1 O: 51 

5:267, 10:.)1, 11:39 

5:267, 10:51, 11:37 

):285-286 

4:5~56, 5:267, 299-300 

5:300, 6:190, 204, 235-236 

5:267, 10~51, 11:42 

11:51 

5:303 
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vudsak liktydiga med landskommuner) 
prir.~ärkommuner 

andelen kostnader, som fitansieras 
med rörelseintäkter, är större hos 
expandera.>1ö.e (i huvudsak städer el
ler köpingar) än hos tillba.kagåemie 
(i huvudsa.~ landskommuner) primär
kommuner 

Fonder 

j ämfört med tillbakagående (små) har 
expanderande· (stor~) kommuner 

mindre tid att vänta med investe
ringar 

mindre ojämn utveckling av investe
rincrsönskemålen 

och därmed mindre behov av att fon
dera 

Investeringsönskemål 

"kön" a.v otil lfredsställda. investe
ringsönskemål är relativt större hos 
expanderande än hos tillbakagående 
kommuner 

investeringsönskerr.ålens svängningar 
över tiden är mindre hos expanderan
de (stora) än hos tillbakagåenö.e 
(små) kommuner 

Investeringar 

investeringsutgifterna per inv~~re 
och investe ringarnas tillväxt är 
större hos expanderande (stora) än 
hos t illbakagående {små) kommuner 

andelen statskommunala beredskapsar
beten är mindre hoa expanderande än 
hos tillbakagående kommuner 

andelen reinves t eringar är mindre 
hos expanderande än hos till baka
gående kommuner 

andelen investeringar i åldringa
vård är mindre hos expanderande än 
hos tillbakagående primärkommuner 

lokaliseringsinvesterinear förekom
mer i mindre utsträckning hos ex
panderan~e än hos tillbakagående 
primärkommuner 

6:181, 7:313 

10 :61 

5:279 

5:279 

5:279 

5:296 , 299 

5:279 

3:69- 70, 5:296 

5:274, 292 

4: 51 ' 52, 113, 132, 5:258 , 
298 

4: 51, 5:296- 298 

5:273 , 274, 298 



skillnaden nellan investeringarnas 
och folkmängdens tillväxt är störr~ 
hos expanderande än hos tillbaka
gående kor.mnmer 

andelen investeringar , som finan
sieras med statsbidxag, är Dindre 
hos expanderande än hos tillbaka
gående kommuner 

andelen investeringar, som skatte
finansieras, är mindre hos expan
derande än hos t~llbakagående kom
muner 

andelen investeringar , som låna
finansieras, är större hos expan
derande än hoa t illbakagående kom
muner 

5:303 

5:278-279 

5:278-279 

6. Olikheter beträffande årliga utgifts- och inkonstförär.dringar 

mellan expanderande och till~~ående kommuner 

Konjunkturförväntningarna 

relativt mindre i nverkan på investe
ringsbenägenheten hoa expanderande 
än hos tillb~ående kommuner 

Investeringar 

investerino:rarnas svängningar är 
mindre hos expannerande (stora) än 
hos tilloakagående (små) kommuner 

mi ndre möjligheter att konj~tur
variera investeringarna. hos expan
derande än hos t illbakagående kaP
muner 

staten har större möjligheter att 

"framtvinga" utdebiteringshöj
ningar via er. åtstramning av kre
ditmarknaden hos expannerande än 
hos tillbakagående kommuner 

statens möjlieheter att konjunkturstyra 
i nvesteringarna 

andelen investeringar, som kan sty
ras via statliga investerLngSbidrag, 
är mindre hos expanderande ä.>'l hos 
tillbakagående primär kommuner 

investeringarna hos expanderande 
kommuner kan i högre grad än hos 
tillbakagående styras via kredit
marknaden 

5:299-300 

5:279 

4: 52 , 5:298-299 

5:278 , 300 

5: 303 

5:278 , 292, 300-301, 305 
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expander;:mde primärkor:nmu.ner (i hu
vudsak städer eller k0pingar) är i 
högre grad åtkomliga för styrning 
via stimulansbidrag till stödbe
ställningar än tillbakagående pri
märkommuner (i huvudsak landskom
muner) 2: 39, 4: 118 

7. skillnader mellan land.stings- och primärkommuner 

Landstingen mindre känsliga för invånar
nas önskemål och mindre motstånd mot ut
debiteringshöjningar än prirriärkommunerna 

Andelen investeringar, som skattefinan
sieras, är större hos landstings- än 
primärkommunerna 

Partipol i tiken mindre betydelse hos la,nds
tings- än primärkommunerna 

5:287 

3: 61 

5: 286 

Apmärkning I bilaga 1 anges endast de f0reställningar ("opreciserade 

hypoteser''), som uttryckligen finns angivna i källmaterialet . Hypote

ser, som bland annat härletts utifrån detta källmaterial, redovisas 

däremot i samband med modellpresentationen. 
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BILAGA 2 , FÖRTECI<NJNQ ÖVER ANVÄNDA BEI'ECKNDWAR 

Be-teckninga:rnä. kan avse förhållaJJden i en enskild kor:tr:run, i en c;rupp av 

kommuner eller i den konmunala sektorn . En behållnines- (s-tock-) varia-

bel anges med väns-ter superskrip-t s . 

fråga om en f lödes- (flow-)variabel. 

Om detta inte finns a ngivet är det 

Flödet av likvida medel (".flow

fun<is" ) betecknas dock med superskri pt f' (fF) . Ti!isdateringen betecknas 

med subskript till höger och betyder vid en stockvariabel vid slutet av 

respektive år. Koefficienter som kan - men inte behöver - förändras 

över tiden är t idsindicerade (t son vänster suoskript) . På motsvarande 

sätt är koefficienter som skilJer sig mellan expanderande och tillbaka

gående kommuner kommunindicerade (k som vänster subskript). Koefficien

ter är betecknaQe med små cokstäver. Variabler är i r egel betecknade 

med stora bokstäver . Undantag är: bg, ~, g, h, k, l, m, p, x. 

a Koefficient i ekvationen f ör investeringsminimum 

ak Koefficient (i ekvationen för den a~tomatiska nett okostnadsf ör

änd.ringen) 

ak Såson superskript till höger = automatisk (förändring so~ kom

munen inte ken påverka. på kort sikt, dvs för det närmaste budget

året) 

am Säsom superskript till höger 

ka.n påverka på kort sikt) 

autono~ (förändring som kom~nen 

AVR Avräkningsskatteunderlag = skillnaden mellan den beskattningsba

~a inkoms ten (dividerad med 100) tv! och fyra år f öre budgetåret 

b Koefficient (i ekvationen f ör miniroikassans förändri~ 

- A 8 Fmin, den autonoma nettokostnadsföränåring€n- A uam, le

galt maxim~ för kortfristig upplÅning - 8 Lkmaxl , lånaminimum 

- (L1 
+ Lk)min, hypo tetisk fö rändring av långfristi g upplåni ng 

- ( L
1

)H, hypote tisk fö rändring a v kortfristig upplåning 
k H 

- (L ) samt i det t r ansformerade uttrycket för den beskattnings-

bara inkomsten 

B Bostadsbeståndet i kommunen 



bg Andel av taxerad inkomst (för fysiska ~ersoner) so~ inte är be

skattningsbar 

BS Det budget~ässiga skatteunderlaget = det sk&tteunderlag på 

vilket budgeten baseras (förskottsskatteunderlag och avräknings

skatteunde:dag) 

c Koefficient (i ekvationen för skatteregleringsfondens föränd

ring- SD, legalt maximum för uttag från skatteregleringsfonden 

- s-D~axl, kapitalfondernas förändring- ~SKL samt de trans

formerade ekvationerna för totalsparandets respektive kapital

sparandets förändring) 

~ Årlig förändring = värdet år t minus t-1 

d Relativ förändring av byggnadskostnader exklusive löner 

e Koefficient (i ekvationen för investeringar~~s förändring 

- NtR och det transformerade uttrycket för den autonoma skatte

intä\tsförändringen) 

F Antal mantalss~ivna förvärvsarbetande 

..:'F Flödet av likvida medel ("flo\.;-funds") 

sF Behållningen av likvida medel ("stock-funds") = kassan i vid

sträckt bemärkelse (kassa-, bank- och postgiromedel samt kort

fristiga innehav av obligationer) 

5 Fmin 

f g 

~linimikas sa behlll ni ng 

Kassabehållning efter det att investeringsminimum finansierats 

Andel av intjänad inkomst (för fysiska personer) som inte utgör 

taxerad inkomst 

FSK Förskottsskatteunderlag = ~et hypotetiska skatteunderlaget två 

år före budgetåret = den beskattningsbara inkomsten dividerad 

med 100 två år före budgetaret 

g Lönernas (inklusive pensioner) andel av nettokostnaderna (net

todriftutgifterna) i fasta priser 



h Lönernas (inklusive pensioner) andel av nettoinvesteringskost

naden 

H Såsom höger superskript hypotetisk 

HK Högkonjunkturår 

HS Det hypotetiska skatteunderleget = den beskattningsbara inkoms

ten (dividerad med 100) under inkomståret, dvs det år inkomsten 

int jänas, dividerad ~ed 100 = antalet skattekronor ~nder in

komståret = skatteunderlaget i ett hypotetiskt fall, där skat

teunderlaget beseras pä de löpande inkomsterna i komreunen 

NI H Den hypotetiska nettoinves teringsvo lymen (dvs exklusive investe

ringsbidrag och andra kapitaliP~Omster), dvs vid antagandet att 

det inte är någon brist på f inensiella resurser = existerande 

nettoinvesteringsönskemål 

k 

k 

k 

Faktiska nettoinvesteringar (exklusive investeringsbidrag och 

andra kapitalinkomster) . Investerinc-sbegreppet innefattar enbart 

reala investeringar. Inköp av fastigheter ingår inte 1) 

Faktiskt nettoinvesteringsminimum 

Relativ förändring av konsunentpri sindex 

Såsom superskript = ant al år so~ längsikteperioden omfattar 

Såsom vänster subskript = ~oefficient vars värde skil jer sig 

mellan expanderande och t illbakagående kommuner 

K Kommunens faktiska kapitalstock 

K* Kommunens önskade kapitalstoc~ (men hänsyn till de önskemål och 

krav p~ investeringar, som ställs på olika håll inom och uto~ 

kommunen) 

1) Vid inköp av fastigheter tas inte några reala resurser i anspr!k. 
Fastighetsinköp kan endast indirekt (via lL~ditetseffekter) ha 
någon effekt på resursanvändning och inkomstbildning. Inkomster 
från försäljning av fastigheter minus utgifter för motsvara~e in
köp ingår i stället i inbetalningsöver-eller underskottet ( Pr) . 



l 

rAaxl 

s~axl 

lAaxk 

Genorr.snittlig relativ nominell löneförändring (exklusive ef

fekten av dg) 

Kortfristig upplåning 

Hypotetisk kortfristig upplåning 

stock av ~ortfristiga lån 

Maximal kortfristig upplåning enligt den legala eller den kre

ditmarknadspolitiska restriktione~ 

Kreditmarknadspolitisk restriktion som anger den maxi~ala 

kortfristiga upplåningen 

Legal restriktion (följer av 5~ax) som anger den maximala 

kortfristiga upplåningen 

Legal restriktion som anger den maximala stocken av kortfris

tiga lån 

Långfristig upplåning. Den första amorteringen ~tas erläggs 

år t+1 

Hypotetisk långfristig upplåning 

Kreditmarknadspolitisk restriktion som anger den maximala 

långfristiga upplåningen 

(L1+Lk)min lhnimal långfristig och kortfristig upplåning= den mängd 

som behövs för att finansiera investeringsminimum sedan öv

riga källor utnyttjats 

LK 

m 

MPS 

N 

Lågkonjun.k.turår 

Den ekonomiska livslängden 

Den marginella sparkvoten = förändri~ av totalt sparande 
förändring av skatteintäkten 

Näringslivets ka~italstock 



~max Den maximala kapitalstock i näringslivet, som kan försörjas av vid 

en viRs tiQpu~~t existerande konnunala anläggni:~r (= kapaci

tets-tak) 

p Affärsverkens priser 

p Såsom superskript till höger planerat (ex ante) värde 

3Po Politis~ variabel 

NPr Lö~anne inbetalningsöverskott eller -underskott (exklusive ka

pitalsparande samt långfristig och kortfristig upplåning) eL~lu

sive investeringsbilirag och anliTa kapitalinkomster 

N * Pr 

Det som återstår av löpande inbetalningsöve~a~ott (exklusive 

kapitalsparande samt lingfristig och kortfristig u~plining) 

exklusive investeringsbidrag och andra kapitalinko~ster sedan 

investeringsr.~inimum finansierats. Vin NFr och J:{PrN innefatta,s 

i kapitalsparande inte den ökning som sker till följd av uttag 

från skatteregleringsfonden. NPr innefattar således (i motsats 

till NPr*) avsättningar till skattex·egleringsfonden 

Löpande inbetalnings över- eller :mderskott (exklusive tota,l

sparande semt långfristig och kortfristig ~pplåning) exklusive 

investeringsbidrag och sndra kapitelinkomster 

Pro Intäktsöverskott (intäkter ninus kostnader och avskri•~ingar) 

plus avskrivningar i affärsverk (t ex elverk, hamn) = affärs

verkssparande; affärsverk = verksanheter som regelbundet lämnar 

intäktsöverskott 

Q Försäljningsvolymen i affärsverken 

R Konjunkturvariaoel 

R Såsom superskript till höger faktiskt (ex post) värde 

SD Förändring av driftsparannet = förändring av skattereglerings

fonden genom avs&ttningar eller uttag (modellen bortser från 

pensionsfonder) 

sSD skatteregleringsfondens behållning 



sr.i~xl 

siii~xf 
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Legal res~riktion som anger ~axinalt ~ttag från skatteregle-

ringsfonden 

Finansiell restriktion som anger maximalt uttag från skattereg

leri:'lgsfonden 

siiiRx Maxi:t>.al t uttag från skatteregleringsfonden 

SK Sparande för kapitalbildande änä.amål (kapitalsparande) exklu

sive affärsverkssparande 

S;rg'nl 

s iii~ h 

Förändring i ka?italfonder genom avsättningar eller uttag 

Avsättninear till kapitalfonderna, dvs S+KL )>C 

• -KL Uttag fran kapitalfonderna, dvs S ~ O 

Kapitalfondernas behållning 

Kapitalsparande inkl~sive affärsverkssparande 

Legal restriktion för kapitalsparandeminimum (inklusive affärs

verkssparande) 

Finansiell restl·iktion, som anger maximal t uttag från kapital

fonderna 

Finansiellt maximum för avsättningar till kapitalfanQerna 

Det som återstår av kapitalsparandet (inklusive affärsverks

sparande) sedan investeringsminimum finansierats 

sT Det totala sparan~et (driftsparande plus kapitalsp~rande) exklu

sive affärsverksspa~ande 

STP Det totala sparan~et (driftsparande plus kapitalsparande) inklu

sive affärsverkssparande 

s~in 
S~lni' 
s~fnl 

RestrL~tion som anger totalsparandeminimum (inklusive affärs

ver~ssparan~e). Restriktionen kan antingen vara legalt 

(x.inl) eller finansiellt (minf) betingad 



st statligt bestämda investeringar beträffande omfattni:~ och tids

förläggning 

t 

t 

TL 

TLrnax 

Tllnin 

Såsom subskript till höge~ = tidsindex (år t) 

Såsom vänster subskript = koefficient vars värde kan - men inte 

behöver - variera 8r från år 

Den totala mängd finansiella resurser (likvida meQel) som u~der 

ett visst budgetår kan disponeras för investeringar 

Den maximala mängd finansiella res~rser (likvida medel) son -~

der ett budgetår kan disponeras för investerir~ar = likviditets

maximum 

Likviditetsminimum = den mängd finansiella resurser som åtgir 

för att finansiera investering·sminimum 

U Nettokostnaderna (nettodriftutgifte~na) = totala kost~derna 

minus statsbidrag och andra intäkter (driftinkomster) än skat

ter 

Å Uak Automatisk nettokostnadsförändring (= den som kommunen inte kan 

påverka på kort sikt, dvs för det närmaste budgetåret) 

~ Uam Autonom nettokostnadsförändring (= den son kcmmune~ k~ kontrol

lera på kort si~t) 

V Taxerad inkomst för juridiska personer (aktiebolag och ekono

miska föreningar) 

x Utdebiteringen (skattesatsen) 

Y skatteintäkten= förskottsskatteunderlag (FSK) multiplicerad 

med budgetårets utdebi te:r-ing plus avr-äkningsskatteunderlag rr.ul

tiplicerad med utdebiteringen två år före budgetåret 

A Yak Automatisk skatteintäktsförändring = skatteintäktsförändringen 

vid föregående års utdebitering (kommunen kan inte påver~ denna 

förändring på kort sikt, dvs för det när~aste buQgetåret) 
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~ Yam Autonom skatteintäktsförändring = skatteintäktsförändring till 

följd av förändrad utdebitering (kommunen har på kort sikt 

kontroll över denna förändring) 

z l•1edelinkomsten (intjänad inkomst) per förvärvsarbetande (yrkes

verksam) 

b z Beskattningsbar inkomst per förvärvsarbetande 

t z Taxerad inkomst för fysiska personer per förvärvsarbetande 

Z Det hypotetiska skatteunderlaget (HS) = den beskattningsbara 

inkomsten (dividerad med 100) under inkomståret, dvs det år in

komsten intjänas 



BILAGA }. SA'II'O•LANSTÄLLNlliG ÖVER UNDERSÖKNINGENS POSTULAT 

I. KAPITEL 4. NÅG:RA KO'II'Il\IUNALA MÅL 

A. överorci:nat :E_ostula.t (P) 

P.1 Kommunen haneilar efter "egennyttan" 

B. Som nytta för aen egna kommunen uppfattar kommunledningen följande 

såsorr. önskvärcia tillstånd: 1) 

P.2 Konstant eller ökande befolkning 

P.3 Ej arbetslöshet 

C. Utifrån denna uppfattning om önskvärda tillstånd definierar koJO

~nledningen såson önskvärda egenskaper: 

P.4 Låg gra.d av konjunkturkänslighet 

P.5 Attraktivitet (dragningskraft) såsom lokaliserir~sort 

D. För att uppnå egenskaperna enligt punkt C upplever kommur.ledningen 

det vara eftersträvansvärt att: 

P.6 Få ett mer differentierat näringaliv 

P.7 Ej ha högre utdebitering än grannkommunen(-erna) eller annan 

j~~förelseko~mun2 ) 

E. Såsom "nytta" för kommunledningen uppfattar kemmunledningen: 

P.8 Att bli o~valda 

1) Enligt modellen representeras kommunen av kommunledningen vid xål
fornuleringen, Begreppet kommunledningen definieras på sid 90. 

2) För att vara attraktiv såsoro lokaliseringsort sätts en lägre ut
debitering före en likvärdig eller högre standard än grann- eller 
jämförelsekommunen(-erna), vilket måhända endast kan nås till pri
set av en lika hög eller högre utdebitering. 
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F . Ko~unledningen upplever vidare att 

P.9 Det politiska notstånde~ hos väljarna är större mot stora utdebi

teringshöjningar 1~ed fle ra å rs mellanrum än rr.ot s :nå, å.terkom:nande 

utie~iterineshöjningar 

F. 10 E:~ jämn ~tveckling av utdebiter ingshöjningarna underlättas av en 

jä~n utveckling a v investeri~rna1 ) 

II . KAFITE:. 6 . MO:i.lELL ÖVER B:.'DG.El'FöRLOPP.I!n' I Hi SPARF.mANSIERANDE 

KOMI'·:u:N2 ) 

A. Allmänna frågor rörande budfjetbestämningen (på hösten året före 

b•.:dgetåret, dvs år t - 1) 

P . 11 Tilläggsbudgets ;J.nder l öpande b~dgetär (år t) är av f örhåJ.lande

v~s li~en onfa~tning (och avser fr~st investeringar ) jämfört med 

den o:-iinarie ·a·Jdgeten, som faststä l ls på hös ten år.et före budget

året (år t-1) 

P. 12 Vi d bu~~toestämningen tar kom~~nledninge~ ställning till en fråga 

i sänder 

1) 

2) 

Vi~ en OJaT.n investeringsutveckling kommer även de kostnadsökningar, 
so~ ir.vesteriP~arr.a för med s ig , a tt (all t annat lika ) variera mer 
över tiden än vid j änn utveckling. Till den del s om detta i~te kan 
uppvägas av avsättningar t i ll eller u ttag från skatteregleringsfon
den, försvåras därmed kommunens möj l ighet er a tt nå en jämn utveck
ling av eventuella utdebiter ingshöjningar. En direkt ska t t efinan
siering av investeringarna har - i motsats t ill en finansiering med 
låne-, fond- eller kassamedel - en likartad effekt . 

För at~ gör~ samm~ostä~lninge~ kortfattad redovisas i forts~tt
!lingen inte de ?Qst:.tla.t (t ex b nedan), som iro.Sår såsom mellan
l iggande l ed. vid härledningen . Exerr.pel : 

Postulat : 
a. Korr.munen be~xiver en systematisk kassauppbygenad och - neddragning 
b. Om en sys tematisk kassauppbyggnad och -neddragning bedrivs , så 

kommer ~et att vara ett positi vt samband mel lan kassaförändringen 
och förän~rir~en av flödet av likvida medel . 

•.reorem: 
Det är ett positi'n samband mellan kaesaför~ndringen och föränn
ringe~ av flöd.et av likvida medel. 
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P.13 Komr.runledningen respekterar gällar..de bestänmelser i lagar (inklu.

sive kommunallagen) och författningar (inklusive sed•anerä~t) 

P.14 Vid bu~etbestämningen är konmunledningen bu~~en av teslut eller 

händelser· under föregående år (år -t-1, t-2 ••• ) samt av statliga 

myndigheters beslut (för att bl a i~te gå ~iste o~ statsbi~ag) 

elle~ andra op~verkbara förhållanie~ un~er budgetåret (år t) oc~ 

året ~rpå (t+1). (Postulatet implicerar att kommunens ha~~ings

ut!'ymme begränsas av såiana ·oind.ni:'lgar, sorr, nämns :r;å sid 29 ) 

P.15 Vid budgetbestämningen har ~oxxunlednir~en preciserade förv~t

ningar om de exogena variablernas (t ex priserr.as och lör!ernas) 

utveckling ~nder budgetåret (år t) eller året därpå (t+1) 1) 

P.16 Vid buigetbestämningen har komxunledningen- meQ utgår~spu~t från 

konjunkturutvecklingen under året före budgetåret (t-1) - p~ecise

rade förväntningar om s~tteunQerlagets utveckling under året ef

ter b:.ldgetå.ret ( t+1), vilKa. påverkar investerings- och for.cibeslu

ten 

P.17 Optimistiska framtidsförväntningar har- relativt sett- lika 

stor effekt på invester·ings- ocll fondbeteendet som pessimistiska 

sådana 

P.18 Komr.runledningen beräknar de automatiska (opåverkbara) förär.dringar

na på ~tgifts- och inko~stsidan innan de autonona (= icke-autona

tiska) förändringarna beslutas 

P.19 I komr:1uner med knapp majoritet för det (de) regerande !Jartiet(-erna) 

i f-:J.llmäktige är politiskt betingade a~,;.tonoma nettokos~nadsök

ningar elle~ uttag från skatteregleringsfonien (för att undvika 

eller minska e~ utdebiteringshöjning) medel för kommunledninge~ 

P.20 

1) 

2) 

3) 

att bli omvalda 

Vid budgetbestämningen kan komn~nledningen inte påverka:
2

) 

a, Variabler tidsindicerade t-1 (dvs året före o~dgetiret) 3) 

Postulatet implicerar exempelvis att konnunledningen är nedveten om 
d.en löpande pris- och löneförä.nuingen, dvs att s k "ooney-illusio:r!' 
inte föreligger. 

Dessa variabler är exogent bestäT.da i T.Odellen. Postulaten nr 23-25, 
30, 58, 59 och 63 anknyter även till exogena variabler. 

När budgeten fastställs, dvs på hösten år t-1, ~ övrica tiQsför
skjutna variabler (dvs tidsindicerade t-2, t-3 ••• ) förutbestämQa. 
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b. FöljanQe variabler tidaindicerade med t eller t+1: bostadsbe

stånd (B), relativ förändri~ av byggnadskoet~ader exklusive 

löner (d), relativ förändring av konsumentpriser (k) , den önska--

* de kapitalstocke~ (K), relativ nomir-ell lönaförändring (l), 

Qen ekonomiska livslängdeP- (m), näringslivets kapitalstock (N) , 

:f:Oli t is~< variabel {PO), affärsverkens försäljningsvolym (Q.), 

konjur~rvariabe1 (r, R) ,samt li~~ditetsmässig skillnad på 

gr~nd av att intäkter och koat~der inte sammanfaller ~ed in

betalningar och utbetalningar 

P. 21 Kommu~e~~ingen tar ställning till fondavsättningens eller - ut

ta~ets storlek vid icke-regelbunden fondering (dvs avsättningar 

eller uttag f::irekonmer inte varje år) och t ill föränC.ringen i av

sät~ingen eller Ättage~ vid regelbunC.en fondering 

:B. I~vesteri~sönske~r.ålen 

P. 22 De politiskt möjl iga utdebiteringshöjningarna under en långsikts

period uppsätter - i förening med skat teunderlage ts utveckling -

en fi~Ansiell res~rik~ion för investeri~arnas u tveckling (irille

bära~de att investeringsönskemålen regelmä~sigt överstiger det 

finansiella ~trymnet) 

C. Investeringsminimum 

F. 23 v:;.ssa i~veste:::- inc-;ar ~.:::- t - 1 fö r ned sig följdinves teringar , vil~ 

måste u tföras unner ~ t (tekniska bindningar ) 

P . 24 Bostadsbyggar.det och näringslivets investeringar under år t för 

med s i g vissa direkta f örinvesteringar , vilka näste utföras ett 

år i förväg, dvs år ~-1 (tekniska bindningar) 

P . 25 Tidsförlägeningen av föl jande typer av investeringar är beGtämd 

av s•a~liga myndigheter (ins titutionella brndni ngar) 

a.Bostadsbygcrande 

o. StatsbidragsoerättigaQe investeringar, som kommunen åläggs att 

utföra 

c. statsbidragsberättigade i nvesteringar (aktualiserade av stat

liga myndigheter eller ko~en), som efter kö- och väntetid 

beslutas a v statliga myndigheter 
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D. Den beskattningsbara i nkensten 

P. 26 Ortsaviragan förä~dras endast me& vissa års xnellar.rum 

E. Den automatiska nettokostnadsförändring-en 

P. 27 Net tokostnaderna fcr ~en lö~~e rörel sen a~~er i huvudsak drift 

och unnerhåll a v byggnader och anläggningar (skolor , ålderdomshem, 

gator, vägar etc) 

P.28 Vid ofö:::-är.dra.U. verksamhetsvolym och standari föru tsätter en föränd

ring av drif-ts- och underhiillskostnaderna (f ör anläggningar ocb 

byggnader) un~er bu~~tåret en föregående investering, vil~en ut

f örs ett är i fcrväg1)2 ) 

P.29 Nett okostna:lerna exkl usive l öne::- förändras på samma s i,!.tt son: ~-con

s·..<me~ t pris i nciex 

P. 3C Kornmunledningen kan inte påverka löneandele!'l i f ö::-egå.e!'lie ärs !'let

tokostnad eller i netto~-costnaö.e::-na för driften av C.e inveaterii~o-s

objekt, s om tas i bruk under budgetåret (år t) 

P. 31 Löneutvecklingen för kommunens anställda är densamma so:n den genom

snittliga löneförändr~ngen för ne f örvärvsarbetande i kommunen 

F. ~inimikassans förändring 

F.32 Minimikassa!ls f örä!ldr:;.:'lg d= från h är l:;eatämci. av t r ansaktionsvoly

mens för~åring i de~ löpande rörelsen 

P.33 :;)en a·.1tomatiska nettokostnadsförändringen å terger t r ansaktionsvoly

mens förändring i den löpande rörelsen 

1) En reinvestering ersätter en tiä.igare anl2.ggning-, När investerings
obj ekten är t - 1 tas i bruk år t ökar ~ettokostnaderna där~ed anteg
ligen i nindre utsträckning ~~d en re- än en nyinvestering. I prak
tiken kan dock gränserna mellan ny- c ch rei~veste rir.gar vara fly~an
de , varför ingen åtskillnad 1~ellan dessa M.d.a i~vesteringstyper 
gjor ts i modellen. 

2) Enligt P. 36 har kommunen inte någon mö j lighet a tt uppväga en automa
tisk kostnadsö:-cning (av exempelvis löner) med en a bso lut prutning a v 
nettokostnaderna (t ex antalet l ärartjänster vid en skola). Det är 
då inte möjligt att f örhindra kostnadsökningar vid oförändrade be
slutsvariabler genom a tt ändra v'cirdena på varia.l:;lerna ifr~a . Kost
nadsförändringen är därmed o~åverkbar inte ennast vi ä. oförändrade 
beslutsvariabler u tan crenerellt s ett. 
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G. Totalsparanci.emir..imum 

P. 34 För att finans iera investeringsminimum är ko~unledningen beredd 

att ta en event~ell överskottskassa i anspråk 

P.35 Avskrivningarna understicer inte naximal t uttag från skatteregle

ringsfonden er.ligt kommu~llagen 

H. Den autonoma nettokostnadsförändringen 

P.36 En absolut prutning på volym och standard i fö rhållande till före

gående års anslag ino~ den löpande rörelsen (dvs beträffanci.e net

tokostnaderna) är ir.te möjlig1) 

P.37 Extra nettokostnaci.sökni~ar under år med komounalval har inte något 

sameand med den auto~~atisk.a nettointä;<tsförär.drine;ens storlek 

I. skatteregleringsfondens föräniring 

P.38 Svängningarna hos det budgetmässiga skatteunderlaget, totals~aran

det vici. föregående års utdebiteri:~ och kapitalsparandat vid före

gående års utdebitering/affärsverkspriser sammanfaller e~ med in

vesteringsönske~ålens svängningar över tiden 

P.39 En jämn utveckling av eventuella utdebiteringshö~ningar över tiden 

unQerlättas av att skatteregleringsfonden använci.s såsom en buffert 

mot skatteunderlagets och totalsparandats (vid föregående års utde

bitering) variationer 

P. 40 Avsättningar eller t:.ttag frå:'l skattereg·leringefonå.en förekommer 

inte regelbundet (dvs inte varje år) 

P .41 Konjunkturförvänt~ingarnas ~nverka~ på fondbeteendet har inte något 

samband med totalsparandeförändringens storlek 

1) Absoluta prutningar antas endast ~~nna föreko~ma unQa.ntagsvis och 
då avse kostnadsposter (t ex anslag till föreningar) av förhällan
devis l i ten omfa.ttr.ing. Sådana enstaka prutni ngar antas dess·.ltom 
uppvägas av icke-automatiska ökningar av andra kostnadsposter. En 
sänkning av volym och standa~d- totalt sett- ar.tas därmed inte 
ku~~ komma i fråga. I mo~ellen är av den anledningen enci.ast relati
va prutningar (dvs på nettokostnadernas öknings takt) möjliga. 
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P. 42 Extra uttag från skatteregleringsfonden under år ~ed kommunalval 

har inte något samoand med totalsparandeförännringens storlek 

J . Förän~ingen i avsättningar till eller uttag från kaf italfonderna 

P.43 En jämn utveckling av investeringarna över tiden underlättas av 

att kapitalfonQerna används såson en ~ffert mot kapitalsparandats 

(viQ f öregående års utdebitering och affärsverkspriser) variationer 

P. 44 Avsättningar till eller u t tag frän kapitalfonder~a förekommer re

gelbundet (dvs varje år) 

P-45 Konjunkt~rförväntningarnas inverkan på fondbetee~det har inte något 

samuand med kapitalsparandeförändringens s t orlek 

P. 46 Avsatta medel til~ kapital:onderna är inte disponibla för inves

teringar under sanrna år ~tan används för kassauppbyggnad 

P. 47 Avsatta medel till skatteregleringsfonden kan ~nte under samrea år 

användas för avsättningar till kapitalfonderna 

K. Affärsverksprisernas föränUring 

P.48 Självkostnadsprincipen tillåter små, återkommande prishöjningar1) 

P.49 Motståndet mot att höja affärsverkens priser är lika stort som 

motståndet mot utdebiterings~öjningar 

P. 50 Efterfrågan ~å affärsverkens produkter är prisoelastisk vid små 

prishöjningar 

L. Utdebiteringens förändri ng 

P. 51 Ko~munledningen är medveten om att endast tillfälliga- ej var~~

tiga - utdebiteringssänkningar är möjliga med hänsyn till den 

långsiktiga ~tgifts- och i nkomstutvecklingen 

1) Självkostnads~rinoipen : lagbestämnelser om att priserna inon kon
munens affärsdrivande verksamhet - baserat på juridiskt eller tek
niskt mono~ol - endas t får täcka självkostnaderna. Verksamheterna 
ifråga får inte drivas i vinstsyfte. Av praxi e til låts dock över
ekatt av viss omfat tning inom dessa verksamheter . 
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p. 52 •r il l följd av a t t ko:r.:r.unle6.nincen upplever ett motstånd mot utd.ebi

teringshö~ningar höjs utö.eb:.terin,:ren er..dast när det är ofrånkomligt 

av häY-syn ~ill faktorer (te~nis~a, legala eller institu~ionella 

bindningar) utanf'ör kommunens :-<:ont:.:-on1) 

111. De finar.siella resurserna 

P.53 skatteregleringsfondens likviö.a cehållniP~ och en avsättning (såvi

da den ir..te är nödvändig för att uppr..å minimikassan) till denna fond 

unQer cuQgetåret samt 5vriga likvida meQel avsedda för driftändamål 

(dvs den löpar:de rörelsen) ka~ tillfälligtvis användas till inves

teringar 

F.54 Kassame~len och inbetalningsever-/underskottet represen~erar likvi

da meci.el avsedda för :ie1s i:westeringsändanål, dels driftänd.E.mil~ 2 ) 

P . 55 Fonduttag är liktydigt meu. kassa~inskr.ir~ 

P.56 :Je fina~siella medlen (= flöd~ av li:Cvida medel exklt:.sive stat::.iga 

investeri~sbiG.rag plus överskottskassan eller ninus underskotts

kassan vid budgetårets början) är ej ändamålsbcstärnda, dvs bt:.ndna 

till n&gon speciell typ av investeringar3) 4) 

P.)7 De statli0a investerbgsbidragen id'ly~er sa:r.tidi.gt t;O:n de stats-

bidragsberättigade investeringarna g~nonförs 

F.58 Inko:r.ster från försäljning a·.r fastig·~ete::- (minus ~tgifter för mot

svara:'lde i~ö:p) är bestämda av föregående års beslut eller händelser 

1) Konm:.ner ned lägre u tde"oi terir.g är grannkomm·.l:'len( -e rna) eller annan 
jämförelsekomm~n för.ltsätts enligt postulatet uppleva ett lika stort 
motst~d mot ~tdeoiteri~shöjningar, son kommuner~ med högre utde
bite:!'ing. Postula"!;et ifråga i:r.plicerar när.Jligen 2-tt kommunerna med 
lägre utdebitering (för att vara attraktiv som lokaliseringsort) för
söker bibenå.lla en rel2.tivt lika stor utdebiteringsskillna1l jämfört 
med övriga ko~muner. 

2) Kapitalsparande representerar defini tionsrr.ässigt medel avsedda för 
investeringsändamil. 

3) Postulatet implicerar att affärsverkssparandet i~te är förcebållet 
respektive affärsverk. 

4) Äve~ om vissa finansiella l'es;.trser postuleras vara ändar:~ålsbestämda 
påverkas investeri~sekvationens fornOllering inte därav, förutsatt 
att investel·ingsönskemälen inte är mindre än 1l.ct finansiella utrynnet 
pl det (de) ä.nd2.rnålsbestämda investeringsområdena, I modelien bc:otär.Js 
närr.ligen endast i~vcsteringarnas storlek, ej deras sammansättning. Om 
de ändanålsbes"!;ämda finansiella meulen är större än motsvaran~e inves
teringsönskemål, får exenpelvis en ö;rning av ö.e finansiell~ resurserna 
däremot inte den investeringsstimulera-nde effe;ct, som modellen återger·. 
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P-59 Över- eller underskott mot budget är bestämQ av den löpande pris

och löneutvecklingen 

N. Investerin;~arnas förändring 

P. 60 Investeringarna ~töver investeringsT.in1mum ~n anpassas till en 

ökning eller T.1nskning av de fir~nsiell~ ~edlen under sanna period 

P.61 En förändr ing av likvida medel avsedda att användas till investe

r i1lgar !:ar större effe;ct p~ investerir-€sbenäge:n..':leten än en föränd

rir~ av ~ikvi~ medel, soc endast delvis är avsedda för investe

ri:ngsändc:,r.ull 

F. 62 KonjunkturförväntnL'Igarnae i !l verkan på investeri:-Jgsbenäge:nheten 

har inte mieot samban6. med storle;cen på. förä.miriYJ8e:r. av kapital

sperande eller övrica likvi~ nedel 

P.63 Vid oförändrad tek~ik kan lönean~elen i investeringsverksamheten 

ir.te påverkas un~er budgetåret (= år t) 

F. 64 För att motverka arbetslöshet upplever kommunledningen statskom

T.unala beredska~sarbeten, vilka inverkar direkt 9å sysselsätt

ningen, vara ~ndamålsenliga 

O. Kassans förändring 

P.65 En systenatisk ~ssauppbyggnad och -neddragnir~ äger rum - förutom 

via fonderna - direkt via kassan 

III. KAPITEL 7 . MODELL ÖVER lltl>CIETFÖRLOPPm' I W LÅNEF~SIER.AliDE 

KOI•'l!lmN EX ANTE ( tillkonr.~ande postulat i fö rhållande till kapitel 6) 

A. Lånaminimum 

F. 66 Övriga finansiella medel (c inbetalningsöver- eller underskott, 

över- eller underskottskassa samt det s törsta av legalt total

sparande:r.inimum och totalapara!'ldet vid föregående års ·.ltdebi te

ring/affärsverkspriser) är ej tillräckliga för att finansiera 

investeringsminimum 
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P.67 För att genomföra investerir~sminimum är ko~m~nen beredd att uppta 

maximalt möjlig u~plåning 

B. Upplåning 

P.68 AvskrivningsmeQlen använde till reinvesteringar och inte till amor

teringar på långfristiga lån 

P.69 Långfristig upplåning lö~er till lägre räntesats än kortfristig 

sådan 

P. 70 Tidpunkten för betalning av räntekostnader och amorteringar är öe

stä~Q av föregåe nde års beslut eller händelser 

P 71 Lagbestännelserna om lånetillstånd anger ej nägon maximigräns för 

upplånir~ till investeringar 

P. 72 staten försöker p!verka ko~ens investeringsbeteende genom att 

åtstr~a kredit~arknaden ~nder en högkonjunktur och lätta på den 

under en lågkonjunktur 

P.73 U~plåning för att finans iera amorteringar är ~rioriterad pi kredit

marknaden 

P.74 Upplåning för att finansiera investeringsmini rr.um är inte ~rioriterad 

på kreditmarknaden 

P. 75 Den maximinivå för den kortfristiga respektive Qen långfristiga upp

låningen, som anges av kreditmarkr~dsrestriktionen, är större under 

lågkonjunkt~rår (~ed kreditlättnad) än under högkonju~~turår (med 

kreditåtstramning) 

P .76 Under en kreQitåtetra~ni~ utlöses kreditmarknadsrestri~tionen för 

den långfristiga upplåningen före den som gäller för den kortfris

tiga upplåningen 

P. 77 För att minske känsligheten för en kreditåtstramning används kassan 

och den kortfristiga uppl~~ingen såsom en buffert mot den långfris

tiga upplåningens variationer1) 

1) Lagbestämmelserna o~ lånatillstånd ~edger inte a tt långfristig upp
låning anvä~ds för att finansiera nettokostnader . Postulat nr 77 
implicerar därmed att kortfristig upplår-ing inte he ller används i 
detta syfte. 
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c. Ka~italfonder 

P. (8 I en korr.rr.un, där kapi talsparandet ligger vid eller nära den lega

la miniminivån (= avs~ivningarr~), används inte kapitalfonder 

EX. POST 

P.79 För kapitalsparande, totalsparan~e, inbetalningsöver-eller under

skott samt ~inimikassan är endast förhållandevis små planavvikel

ser tänkbara, främst till följQ av avvikelser mellan förväntad 

och faktisk pris- och löneförändri~ 

P.8o Planavvikelser kan ej l4ppkonr.~a för tidsförskjutna ("laggade") 

va~iabler 

P.81 Kommunen får förhandsbesked on de statligt tidsbestämda investe

ringarnas storlek under budgetåret 

P.82 Vid negativa planavvikelser för d5n l~~fristiga upplåningen hand

lar kommunledningen på följande sätt: 

a. I första hand upptas fler kortfristiga lån än planerat 

b. I andra hand minskas kassan mer än planerat 

c. I tredje hand uypskjuts vissa planerade investeringar 

Följande postulat gäller inte för den lånefinansierande kommunen: 

nr 43-47 

!>iODELL ÖVER BUDGETFÖRLOPPET I EN LÅNE- OCH SPARFINAl'TSIERANDE KOI\ll\IUN 

( tillkorr.mande postula t i förhållande till modellen för den spar- respek

tive lånefinansierande kommunen) 

P.83 Kommunen har såsom praxis att finansiera en viss andel av investe

ringsminimum med U];lplåning 

P.84 Kassan används såsom en buffert rnot total-jkapitalsparandets och 

den långfristiga upplåningens variationer 
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P.8) Ö>TiGa fina~siella Medel (= det stö~sta av finansiellt totalsparan

deminimum, legalt totalsparandeminimu:n oc!:! tota.lsparandet vid före

gående års utdebi tering/affärsverks:priser) är ej tillräck~iga för 

att finansiera i~vesteringsMinim~m. 

p .86 J)en ~ortf:cistir;a upplår..insen används sasom en buffert !not den lå.r>.g

fr:.:;tiea u_p:plån.i.:r.gen~ sviingni ngar 

Följande ;postulat gäller in~e för den låne- oc!l aparf'inansier~de 

komm'.lnen: nr 66 ocJ:-.. 78. 

IV. KAPITEL 10. EXPANTIERA.l'iJDE OCH TILLBAKAGÅENJJE KOI•D'·ill:NER 

A. Skiljuktiga mål 

P.87 ::Je tilloakagclenC.e ko!r.:r.unerna sträva.r i större utsträckr.ing än de 

exjla:·Liera:-t:le efter att vara attraktiva såsom lo&tliserin.ssort 

P.88 Långtidsplaneri~ föreKommer i nindre utsträckninG hos Qe tillbaka

gående än hos ::le ex:panderande komrounerna1) 

P.89 En tilloakagåenQe kommun vill att den nuvarande generationen skat

tebetalare skall betala dagens investeringar2) 

P.90 ~ expande:Aar.de konu~un vill att elen framtida generationen skatte

betala.:c·e st::all bete..la dagens investeril"..gar2 ) 

1) Postulatet basens bland annat på tidigare und.e!'sökningar. Enligt 
exer.1pel vis en undersökni~ av Svenslr..a. Kommunförbundet ( "Ekononisk 
långtidsplancri·!lg", stencil 1968) har hälften av Qe kommuner~ son 
har bostadsbyggnadsprogram (= främst större expanderan~e kom~ner) 
långtidsplanering av såväl ir..ves-veringar sO!ll kostnader. 

2) Vid •Jal av finansieringssätt kan även andt'a motiv kor:u:~s. in i "!Jilden. 
Man kan exempelvis å ena sidan anse att lånefinansiering är mer 
"kostnadskrävande" än skattefinansiering till följd av stora ränte
kostnader . Å andra sidan kan ett" motiv vara, att man vid en fort
gående inflation tjä.l'lar på att vara låntagare . Ett annat m?.tiv kan 
vara att man vid skattefi.na.nsiering inte b l ir beroende av lage t på 
lånemarknaden. Det har inte funni ts grundad anledning att till skri
va den ena eller den andra kommunt ypen de·ssa olika motiv. 



P. 91 En kor.uw.m som vill att dage!'ls investe:i:ngax s:<:all l:etalas av: 

a.. Nuvarande g-enera tian ska t te betalare, ska t'!öcfinans ierar inves

teringarna 

b. Framtiå8. generation skattebetalare, l ånafinansierar investering-

a rna 

B. Övriga skillnader 

P.92 Kommuner med liten folkmängd, stor andel glesbygdsbefolkning, stor 

andel jord- och skogabrukssysselsatta samt liten ~del sysselsatta 

i servicenäringar är mer utsatta fö~ kon~unkturfl~ktu~tioner än 

övriga kow!r.uner 

P.93 skillnaden mellan investeringsönskem'å.len~:~ ooh skatte·.mderlagets 

långsiktiga tillv~xt är större i expanderande ä!'l i tillbakagående 

ko!'O:r.uner 

P.94 Det relativa gapet mallar- ÖP~~ och faktisk kapitalstock (Qvs den 

relativa "kön" av icke-tillgodosedda inveE:.teringsönskenål ) är stör

re i eJC!)anderande än i tillbakagående komm·.mer 1) 

P.95 Ko!nmunle~~ingen har ooegränsad handlings fr:het beträffande den kort

sikt:ga tiC.sfö:rläggningcn av de s :-c fria , oprioriterade investe

x·ingarna (= för"Jal tningsfastitrheter, socia~a och övriga 5.nda:r.å.l
2) .3) 

1) 

2) 

3) 

Postulatet implicerar att ·.,~tdebi teringen inte höjs så mycket rner i 
de expande:anie än i de tillbakagående ko~~unerna, att någon skill
nad L~te föreligger beträff~~de investeringsönskemålens och skatte
intäkternas tillväxt rr~llan de båda kommuntyperna . 

Investeringar~A utöver investeringsminimum består därmed av två 
grupper: begränsad (t ex beträffande indirekta förimresteringar till 
bostadsbyggandet och näringslivets investeringar) respektiv-e obe
gränsad handlingsfrihet beträffande den kor~siktiga .tidsförläggningen. 

En annan sak är att ~omxunlednine-en kan uppleva vissa investeringar 
(t ex daghem, ålderå.omshem) vara ofrån-1comliga under långsilds:9erio
den. Samtidigt som ko~lnleQDingen har kontroll över den kortsik
tiga tidsförläggningen av såQa.na investerir~ar, ~ar den då inget 
val på lång sikt, dvs beträffanåe att investera eller ej under lång
sikts:perioden . 



P.96 Ju större gapet mellan "önskad" och faktisk kapitalstock är, desto 

större investeringsprutning och desto mindre andel utgör de s k 

"fria" apriori ten;r.de investeringG.rna av de totala 

P.97 Ju större andel tätortsbefolkningen utgör av kommunens totala 

folkmängd desto fler ve~ks~neter (främst gällande tätortenj-erna) 

bedriver ko~T.Unen 

P.98 KommuP-er med stor andel åldringar har större andel investeringar 

i åldringsvård än övriga kommuner 

P. 99 Av de totala investeringarna utgör en större andel nyinveste~ingar 

hos de ex:pand.er ande än hos de tillbakagående kommunerna 

P . 100 Investe~ingsönskeffiälen utvecklas mindre ojämnt över tiden hos sto

ra är. hos små kommuner 

P. 101 Ju större andel av investeringarna, som finansieras med skatter/ 

avgifter (dvs totalsparande) och fondmedel, desto högre är kom

munens likvidi tet (mätt t ex såsom kassa-, bank~ och postgiromedel 

samt kortfristigt innehav av obligationer i procent av kortfristi

ga skulder) 

P .102 De verksamheter (t ex elverk, vattenverk), som är affäxsdrivande 

(dvs regelbundet l~~nar int~~tsöverskott) förekommer i större ut

sträckning i kommuner ~d stor andel tätortsbefolkning än i övriga 

kor:u:mner 

P.103 Partipolitiken är mer uttalad i expanderande än i tillbakagående 

komr.runer 

LAl.'DSTll'rGEN" VISA VI DE BORGERLIGA :PRJlo'...ÄRKOl\!lollilmlllU 

Modellen för den spar- (eventuellt vch låne-) f inansierande konmunen är 

tilläMplig på lan~atingen. För dessa gäller dock inte följande postulat: 

nr 5, 7 , 19 , 24, 25, 37 , 42 , 48- 50, 87- 90, 95-98, 102- 103, 107- 109, 114 

och 120 

P. 104 Partipolitiken är ~indre uttalad hos landatingakomm~erna än hos 

primärkommunerna 



P. 105 Motståndet ~t utdebiteringshöjningar är mindre hos l~Qstingen 

än nos primärkommunerna1) 

V. Del II. DEN' FULLSTÄNDIGA rr.ODELLEN (tillkommande post•.;.lat) 

A. Den hypotetiska investeringsvolymen 

P. 1o6 Ko~nledningen tar hänsyn till de intressegru??9r, sOL rep~esen

terar olika kommundelar 

P. 107 Ett medel för att motverka. tillbakagång eller f::-ä:r.ja ex:pans:i..on 

(befolkningsmässigt aett) är enligt kommunledningeL lokal~serings

investeringar (vilka defini tionsmä.ssigt även innefatt<l.l' för:..nves

teringar till en lokaliseringsbetingad ckning av :oikmär.gden elle~ 

näringslivets kapitalatoc~) 

P. 108 Lokalis eringsinvesteringar har effekt på ko~n~ner.s ~tvecklir~ 

från och men ett år eft er genomförandet 

P . 109 Kommunlednin&en kan endast påverka näringslivets investeringar 

via lokaliseringsinvesteringar 

F.110 Komr.1unledningen har a llmänt forr.!ulerade fö::·väntninear om :'!.är ka:pa

citetstaket för olika anläggningar uppnås i framtiden 

P. 111 Förändringar i folk:nängd, bostadsbestånd och näringsli vets ~<.api

talstock utlöser investeringsör.skemål2) 

P . 112 Den fysis~ livslängden hos investeringsoojek~en (= oyggnader, 

anläggningar och maskiner) överst i ger den ekonomiska 

P.113 Konmunledningens politiska mål aktual iserar v:..asa invester~~s

önskemäl 

? . 114 Di rekta följ~inveeteringar till bos tadsbyggandet ~tföres ett år 

efter bostadsbygganQet 

1) Postulatet gäller endast så länge som landstingens ~t~ebitering 
utgör en förhållandevi s liten del a v å.en totala ko:r.munala ~td.ebite

r ingen. 

2) Vad landstingen beträffar har postulatet föl~ande l yde:se: Förär-d
ringar i folkmängden utl öser investeringsönskenål . 



F.115 Flanerna fä:- å.e särskiläa investeringarna föregås av en övergripan

de byggnads- och stadspla~eri~ 

P.116 D~t ~r mer resurskrävande att bygca filiala~läggningar i olika 

kommundela::· iin en enci.a. a.nläggni:r.g i centralorten 

B. Den ·oeskattningsoara inkomste::"L 

P.117 Den intjänade ir_~onsten stiger i samma takt som lönerna 

P.~ 'i 8 Löner:'la stige::::- s?Jabbare än konsumentpx-isir..de:x: 

P.119 Differensen mellan intjä?Jad och taxera~ i~o~st stiger i sacrma 

takt son konsunentprisindex 

C. Den a~tomatiska netto~ostnadsförändringen 

P.120 Antalet hjälptagare varierar i förhållandevis liten utsträckning 

på ~o:-t sikt (= från ett år till ett annat) 

P.121 De nettokostnader (dvs efter avdra~ för bland annat statliga 

driftbidra.g) för konsumtion (t ex skolmål tider, medicin), som 

varierar mot antalet konsumentenheter (t ex skolbarn, pensionärer) 

utgör en förhällandevis liten andel av den totala drift- och un

derhållskostnaden för en anläggning 

P.122 Antalet konsumentenheter (t ex skolbarn, pensionärer), som rörliga 

konsumtionsutgifter varierar ~ot, förändras i förhållandevis liten 

u~sträckning på kort sikt (= från ett år till ett annat) 

D. Miniroikassans fö:r·än~ing 1) 

P.123 Genomgripande förändrinear av kassaorganisationen samt in- och 

utbetalningarnas tiå.sprofil under budgetåret är bestämd av före

gående års beslut eller händelser. 

1) Post~leras alter~tivt ~olitis~t känsliga investeringar ingå i in
vesterir.gsminir.tun tillkonmer följande postulat: I ett läge med 
lår..esvå:-igi:eter ("' r!.egati"lra planavvikelser för den långfristiga 
"-lJYPlå.:.'l.i11ffe!1) ha~ ko~munledningen kontroll över ri.e poli tis~t icäns
liga invesoeri:'lgar~. 



BILAGA 4 . .ANVÄN~ STA'i'ISTISKA MEI'ODER 

1. STATISTISK SIGNIFIKANSAl' ALYS 

Vid statisti~k signifikansanalys testas er. noll-~ypotes , att det inte 

föreligger nåGot sa~ban~ el ler någon skillr.ad ~ellan ovå variabler. I 

noll- hypotesen antas dä.rmeö., att det endast är alunpen (och in-lje r.ågra 

bakomligganQe samband.) ~om givit det utfall som undersöks . Vid signi

fikant samband eller skillne.d förkastas noll- hypotesen (H
0

) till förmån 

för H1 , vilker. notsvarar den eger.~liga hypotesen (dvs att det föreligger 

ett sanband eller en skillnad) . p rep::::-esenterar därvid de~ risknivå 

(s i gnifikansnivå), vid vilken h;ypotese:-t ·oehcllla eller förkastas. l•tan 

t ror sig då lö~a e~ r isk p! ~ x ~00 ~rocent att fela~tigt för:~sta noll

hypotesen dä ö.en i själva ver~et är sann. Samvariationer. eller skill:-ta

den anses då va:::-a så. uttalad., att den rimlige:r: inte <can bero på re:'lt 

slumpmässiga förhållancier. . Sig-nifL<5..r.s:dvån E:!lGer då. hur aar.P.olikt ö.et

är att slumpnässigt få er. säå.a.n :;amvariation eller ~kil:nad. Signifi

ka.r:.ss .. rtalyaer. säger uii.r-..rid e:r:dast att et~ sanband e!ler en skil.inad före

ligger, i nget om orsa::Cen . 

I undersökningen är hypoteserna genorncående ::::- iktade, dvs pås~år att sam

-bandet går i en viss bestämd r iktning eller att det är en viss best~d 

akillnad. Det är därmed fräea om e-'.;t s k enkelsidig-t t -test. De s k 

t-värdena är de avstånd frän medelvärdet, so~ ~varar mot olika säker

hetsnivåer . ViC. stora u::-val a:pproxi:nerar t - förå.eln:i.ngen no::-~lfö::-del

nir.e;en (se T G Conolly & W Slnckin "Statistik för psy~ologer, pedagoger 

och sociologer", Stock.holn 1958: sid 95: 105) . 

2 . CHI-TVÅ TEST 

Cni2-värdet ~) är ett kvantitativt ~ått ~å hu:- :nycket observerade 

frekvenser avviker f'rän förväntade frekvenser . De förväntade frekven

serna betraktas såsom noll-typotes . Ju s tö::-re avvikelsen mellan oaser

veraå.e och förväntade frekvenser är, O.esto större är .X2- värdet och desto 

mindre sannolikheten för att ett sådant värde eller ett större värde 

skall föreligga . Om chi 2 -väx·det övers t i ger ett Vl.sst kritiskt värde , 

som anges av den valda aig-nifikansnivån, sägs att avvikelsen inte kan 

tillskrivas slumpen. 
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C~i-två testet har fr~~st tve användningsområden: 

1. Vid er~ätundersöknir~en (kapitel 12) används chi-två metoden för 

a t t :nä ta "good..."l.ess of f i t" ("anpassningens er ad av överensstämmel

se"), Testet pr övar då hur väl en serie observerade frekvenser 

överensstämmer med en serie teoretiska eller förväntade frekvense r 

2 . Chi- t·<å testet används i unQersökningen i övrigt för att pröva 

om två variabler är beroende av varandra. Hypotesprövningen åskåd

liggörs då i en s k fyrfältstabell, där den minsta teoretiska 

frekvensen i någon ru. ta inte får understiga 5 (se t ex tabell 57). 
i'Jled tjä.lp av chi-två testet är det därvid nöjligt att und.ersöka, 

o~ ett samband kan anses föreligga mellan variablerna ifråga, 

Testet säger däremot inget om ett eventuellt sambands styrka (se 

O ',vejde "Hur man räknar statist ik", Stockholm 1966, siå. 338-353). 

3. KORRELATIONSANALYS 

~n koTrelationskoeffic:ent är ett mått på graden av samband mellan två 

va~iabler. Koefficienten ifråga anger således i vilken utsträckning, 

som variationer i den ena variabeln åtföljs av variationer i den andra 

variabeln. Korrelationskoefficienten kan variera från + 1,00 (~ ~erfekt 

positivt samcand) över O(= ineet samband) till 1,00 (perfekt negativt 

sambanQ). J~ högre korrelatio~skoefficienten - numeria~t sett - är, 

1 desto högre grad sarn~~ierar variablerna med varandra {se Conolly & 
Sluckin, Stockholm 1958, si~ 123- 127) . 

4. ME:JEL"i'ALSTEST 

J•1ede l talstest används för att beräkna signifikansen för en skillnad mel

lan två meQ8lvä:-den ( se t ex tabell 91). Vid signifikant skilln;;.d anses 

Qenna ffied en viss sa~~olikhet (= den valda risknivån) inte bero på slum

pens inverkan på urvalet. Därmed förkastas noll- hyyotesen, att ingen 

som helst skillnari. existerar mellan två sampelmedel tal . 

Det s k proportionstestet är en variant av medeltalstestet (se t ex ta

bell 134). JO!an u~deTsö~er d! om skillnaden i två proportioner är signi

fikant skild från noll (se Conolly & Sluckin, Stockholm 19)8, sid 89-92, 

105). 



5. REGRESSIONSANALYS 

5. 1. Metoden 

I vissa fall ~an ~e~ uppstälida hypotesen epecifice~as i fo~m av ett 

funktionssamband: 

dä.r y = den variabel, vars variationer , skall "för:<l,a.ras'' 

de va.riabler , som skall " förklara" variationerna i y, 

dvs förklar~ngsvariablerna 

Eftersom alla f aktorer, som inverkar på y, i allmänhet ej kan medtas 

bland förklaringsvariablerna, får man lägga till en restterm (z) i hög

ra ledet , vilket representerar de icke-rnedta.g!la variablerna. m m. Det 

är därmed fråga om e~ regressionsek-vation. Med hjälp av enkel (en för

klarir.gsvariabel) eller m~,;.l t i pe l (två eller flera förklarir.gsvaria·oler ) 

regressionsekvati on kan man därefter undersöka, om en samvariation före

ligger mellan å ena. sidan y och å andra siden x1 • • • xn. I•1an kan å.ä.r

vid bestämma hur sannolikt det är, att en viss samvariation hel~ är be

tingad av slumpen. 

Genom ett utjämningsförfarande ("minsta-kvadrat metoö.en") bestäms t>egres

sionskoefficienterna (b0 ••• bn) så att restte~en (sluopteroeL) blir 

s å liten som möjligt . Det ber~å.e värdet på y , som erhålls från de 

skattade regreasionskoefficienterna , överenestämmer därefter i~te exakt 

med det observerade värdet, vilket då beror på resttermen. GraQen av 

överensstämmelse mellan beräknat och obeerver<!.t värde mäts r:ted der.. r.l'.;.l

t i pla korrelationskoefficienten , som kan variera mellan O och l . J·.l 

högre denna koe ffic ie~t är, desto bättre är övere~sstämmelsen. 

Regressionsanalysen baseras bland annat på föl~anQe förutsättningar, 

•rilka innebär att rest-;ermen bör vara slum:pmässigt fördelad i tiden: 

1. Resttermen ( s lumptermen) är inte autokorrelerad, dvs resttermerna 

vid olika tidpunkter samvarierar inte 

2 . Resttermen har en fördelning som är oberoende av x1 ••• xn (liksom 

av tiden) ( ee E Ruist - I Svennilsson "Den norrländska skogsnä-
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rineens konjunktu:-i<:änslighet under nellankrigs:periori.en", Stockholm 

1948, sid 56-57, 108-~09). 

).2. Unri.ersök~i~>sfel 

Felaktigheter i variabelv~rdena - teroenQe på att urvelet endast utgör 

en del av &er. studerade populationen, benämns urvalsfel. Vid slumpmäs

sigt urval (seso~ i denna undersökning) är även urvalsfelet slunpnässigt 

(icke-syste~atiskt). Den osä~erhet i skattningen, som uppkommer till 

fö~jd av att en undersckning inte orofettar hela populationen, kan därvid 

anges med hjälp av variansen c~ medeltalet av kvadraterna på de enskilcia 

variabelvärder.as av~ikelser från a~itmetisxt medium) eller skatt~ingens 

medelfel (~ urvalsfördelningens standardavvikelse). 

~ ( ~ skillnaden mella:'l observerat och "sant" värde på en variabel) 

kan - i likhet ned u:-va-lsfel - inverka på undersökni:'1gsresul tatens pre

cision och validitet. Sl~mpmässiga mätfel hos de variaoler, som skall 

"förklaras'', :r.i:'lskar endast regressionskoefficienternas precision (dvs 

ökar deras stardardavvi;.celser) nedan dylika fel r.os fcrklaringsvariab

lerna kan leda till systematiska fel i koefficientvärri.ena. Systematiska 

mätfel förorss,kar i stället syste~1atiska avvikelser mellan "sanna" och 

ob3erverade variabelmedelvärden och/eller yåverkar de skattade regres

sionskoefficienterna i en viss riktning (.se G Er·iksson & G ri.u Rietz. 

"Bo stadsefterfrågans bestämnings faktorer'', Stock.holm 1969, sid 128-131). 

Vid autokorrelation Jlir s;.cattr.ir~arna syftningsriktiga men variansen 

större ä.:r. eljest. Vid. m:.ll tikollinea~·i te t samvarierar två eller flera av 

förk.laringsvariablerr:a. Förutsatt att korrelationen är mindre än 1, kan 

skattni~gen iå e~hållas fö:- alla koefficienter (b0 ••• bn). skattningar

na blir emellertid osäkra och varianser: större än eljest. 

Vi:i heterosceri.ast~citet är variansen för resttermen inte densamma för 

alla värden på förklar·i:'lgsvariabeln(-lerr.a) ifråga, Resttermen har då 

inte ~onstant varians. skattningarna av regressionskoefficienterna blir 

i ett såri.ant fall syftningsriktiga men får större varians än eljest. 



6, CENTRAU.I:ÅTT OCH SPRIDNlliGSI•1ÅTT 

Såsom centralmått (genomsnitts~ått) används i undersökningen såväl arit

metiskt medium (= summan av samtliga variabelvärden i sifferserien divi

derad med ~ntalet värden) som medianen (=mittpunkten i serien av varia

belvärden, dvs det värde över vilket e~~t hälften av alla fall ligger 

och under vilket den andra hälften ligger). 

Såsom absolut spridningsmått (= dvs för hur de enskilda värdena i sif

ferserien- absolut sett - sprider sig kring genomsnittet) används i 

regel stanä.ardavvikelsen (ett slags genomsnitt av avvikelserna från me

del talet = kvadratroten ur variansen, dvs ur medel talet av kvadrate:r-na 

på, de enskilcia variabel värdenas avvikelser från ari troetiskt medi".m). 

Unda~tagsvis använQs även variationsbredden (= sifferseriens största 

värde minus dess minsta värde), 

Vid jänförelser av två sifferserier är intresset inriktat pa den rel~ 

~ spridnincen, Vid stora absoluta skillnader mellan de medeltal i 

olika sifferserier som ~ärnförs, används då variationskoefficienten (= stan

dar·davvikelsen dividerad med arit:r.etiska mediet) såsom ett relativt s:prid

ningsmått. 

Trend~eräkningarna i undersökningen baseras bland annat på glidande fem

årsmedeltal (=en serie av femårsmedeltal för värdena i en tidsserie, 

dvs medeltalet för variabelvärdena för åren 1-5, för åren 2-6 osv). 
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BILAGA 5. ANVÄNDA PRISINDECES VID FASTPRISEE"RÄ.KNnmEN 

Vid fastprisberäkningen av de olika variablerna i uniersökningen har 

följande implicita prisindeces (=vägt summa-index av Paasche-typ), 

viLca beräknats för varje särskild kor.u:n.m för perioden 1952-1965 (ned 

1952 sorr. basår) använts :
1

) 

1. !e~t2k2S~~d~i~~x (~vägning av statistiska Centralbyråns 

lönein~ex fö~ kommunalt anställda och ett j~steret konsumentpris

index för övriga ~ostnader än lönekostnader) för nettokostnader
na.2).3) 

2 . lnye~t~ringsin~e~ ( samPanvägt av statistiska Centralbyräns delin

deces för olika inves teringsområden) för investcringsmini;r.um, in

vesteringarna, totalsparandemini~um, låneminimum , kapitalsparande, 

avskrivningsmedel, avsättningar till eller uttag från kapitalfon

derna, inbetalningsöver- eller unQerskott , över- eller underskotts

kassa, upplåning, flöde av likvida medel 

3. ~k~t1e~n~eEl~~i~d~x3) (sammanvä.5-ning av nettokostnads- och inves

te~ingsindex) för hypotetiskt skatte~nderlag, budgetmässigt 

skatteunderlag, förskottsdel , avräkningsdel, akatte intäkten. 

Vin jämförelsen mellan den kortfristiga up?låningen och legalt maximum 

för en sådan upplåning har inte någon fastprisberä~ing varit nönvändig. 

Jämförelsen mellan uttag från skatteregleringsfonden och legalt maxi~u~ 

för sådant ~ttag har likasa gjorts åirckt i löpande priser . 

1) 

2) 

De variabler, eom omfattas av undersökni!JGen, definieras i bilage. 
2 ("Förteckning över använda definitioner") i del I och del II. 
Vissa variabler definieras därutöver i tabelldelen. Sättet för be
räkning av prisindecee och bearbetning av insamlade data framgår 
i övrigt av det ana.lysschena, som :1pprättats f.ör varje konunun. 

Den automatiska nettokostnadsförändringen t ill följd av föreeående 
års investeringar har uträknats direkt i fasta priser (= koeffici
ent multiplicerad med investeringarna år t-1 uttryckt i 1952 års 
priser), Den totala nettokostnadsförändringen i fasta priser mi
nus den au~omatiska nettokost~dsförändrill6Bn är därefter lika med 
den autonoma nettokostnadsförändringen uttryckt i fasta (= 1952 års) 
priser. 

3) Definieras även i anslutning till tabell 55 . 



492 



493 

BI LAGA 6. FRÅGEFOIDIULÄR 

A. Enkät Or.J a konnunala mål hos ett slum t urval av kom-

EKONm.USKA FORSKNINGSnTSTITUTET 
JONSS~TjELIASSON 

KONFIDEl\ITIELLT 

FRÅGEFORliD.Yili Var goå. ifyll med bläck- eller kulspetspenna! 

Att besvaras av drätselkammarens ordförande och stadskamreraren respek

tive kommunalnämndens ordförande och kommunalkamreraren gemensamt. 

Anvisningar: Uppgifterna i svaren skall hänföra sig till treårsperioden 

1/1 1964 - 31/12 1966. ~led "företag" avses företag med mer än 5 an

ställda. 

Del I 

Anser Ni Er ha något (några) av följande mål? 

1. Att växa (befolkningsmässigt) 

2 . Att r.totverka tillbakagång (befolknings
mässigt) 

3. a) Jämn ~tveckling över tiden av even
tuella ut~ebiteringshöjningar 

b) o~ ja på 3a: Ser Ni på den totala 
komrrnnalå utdebiteringen (inklusi
ve kyrkliga, landstingskommunala) 

4. a) Viss utdebiteringsnivå för en viss 
period fraoåt i tiden 

b) Om ja på 4a : Hur lång är ticis:perioden 

5. a) Ej högre utdebitering än grannkom
munen (grannkommunerna) 

b) Ej högre utdebi te:ri:ng än annan jäm
förelsekommun 

6. största möjliga skattefinansiering av 
investeringar 

7. största nöjliga lånefinansiering av 
investeringar 

8. Viss ( ••• %) skattefinansiering av 
investeringar 

Ja ~ Ev kommentarer 

LJD 
DD 
DO 
DD 

DO 
DO 
DO 
DD 
DO 
DO 
DO 

1) En sammanställning över kommunerna finP-s i tabell 25. Introå.uk
tlonsbrevet till enkäten finns vidare att tillgå hos författaren. 
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9. Viss( ••. ~) lånefinansiering av 
inves-teringar 

10. stimulera inflyttning 

1 1 . Främja näringslivet i kommunen 

12. Ett mer differentierat ~~r~~sliv 
i kommunen 

1 3. a) Ej vara sämre än grannkommunen 
(grannkommunerna) 

b) Ej \tara sämre än annan jämförel
sekommun (beträffande standard 
o dyl ) 

14. Jämn utveckling av investeringarna 
över tiden 

15. Att främja expansion inom kommunen 

16. Att upprätthålla full sysselsätt
ning inom kommunen 

17 . Att motverka arbetslöshet inom kom
munen 

18. Att motverka att överfull syssel
sättning uppstår inom kommunen 

DO 
DO 
DO 
DD 

DO 
DD 

DD 
DO 
DO 

DD 
DD 
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imärkommu.ner av 12 -:.ltval-

FrA.ttor till del:! ledande förtroender.~aY.I .. .''l.en ( .. d:L·ätselkammarens respektive 

kommunalnämndens ordförande och chefst""änste~annen stadskamrer kom

munalkamrer o ~vl)3 

1) En förteckning över urvalet av 125 primärkor.um..Lr .. er finns i tabell 36 . 

2) Intervju~ndersökningen omfattar följande åtta prim~rkommuner: 

Kommun lTr Folkmängd 

Vartofta 16 

Rätan 24 

Sjöbo 35 

östra 
Fågelvik 

Borås 88 

Mariestad 91 

Sigtuna 

Sollen
tuna 

101 

116 

den 31 /1 2 
1965 

3. 155 

3 -944 

2. 402 

69 . 525 

14.911 

3. 795 

33 . 145 

Utvecklincrs
grad 

starkt till
bakagående 

starkt till
bakagående 

Svagt till
bakagående 

Svagt till
bakac~enä.e 

starkt ex
panderande 

starkt ex
pand..erande 

P>fycket 
starkt ex
panderanå..e 

~:Ycket 
starkt ex
panderande 

Genomsnitt
lig andel 
socialde
mokrater 
och kor.um.~
nister i 
fullmäktige 
under perio
den 1955-
1965 

20 

68 

51 

53 

40 

50 

Majoritets
förhå..J..lande 

Stor bor
gerlig ma
joritet 

stor socia
listisk ma
joritet 

Knapp so
cialistisk 
majoritet 

Knapp och 
växlande 
majoritet 

stor socia
listisk ma
joritet 

Kna,pp so
cialistisk 
majoritet 

stor bor
gerlig ma
joritet 

Knapp och 
växlanå.e 
majoritet 

3) De två frågorna samt en förteckning över utförda investeringar på 
olika områden 1952-1965 ~tsändes i förväg . Den ledande förtroende
mannen och chefst jänstemannen intervjuades därefter samtidigt. 
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Fråga 1 • Vid den årliga 'budgeta.vvä.gningen ka.n komr.~~.:.nens resurser vara 

knappa i förhållande till de behov som föreligger . Kommunledningen 

ställs i så fall i en rad valsituationer. Eftersom inte alla behov kan 

tillgodoses, tvingas kommunledningen välja och prioritera bland dessa. 

Konounledningen bestämmer sig exempelvis för att u t föra vissa. investeringar 

nedan andra skj·.1ts framåt i tiden. I valet mellan ol ika investeringsbe

hov kan konammledningen tänkas vägledas av exempelvis väljaropinion, av 

pc.rti- och intressegr·Jpper eller av önskemål i övrigt inom komrnmen. 

Kommunledningens handlingsf rihet kan därvid vara mer eller mindre in

skränkt. Eventuellt kan kommunledningen uppleva att den från politisk 

synpurkt saknar vQlfrihet . En investering kan nämligen med hänsyn till 

väl jaropinion, parti- och int~essegrupper etc uppfattas vara - politiskt 

sett - så nödvändig att den inte kan uppskjutas ~tan mäste utföras. 

Har under perioden 1953-1965 någon/näera av de utför da investeringarna 

varit så politiskt känsliga att kollll111.4n.ledningen inte haft något val be

träffande investeringarnas tidsförläggning? 

Fråga 2. På vilka områden före ligger den 1/1 ~969 otillfredsställda 

investeringsbehov (exklusive de som tillgodoses i 1969 års budget)? Hur 

stora är totalt sett de otillfredsställda investeringsbehoven? 
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C. Sk:riftlig intervjuundersökning om verkningarna av den partiella 

byggnadsregleringen under 2:a halvåret 1964 och år 19651) 

Under 2:a halvåret 1964 och hela år 196) krävdes byggnadstillstånd hos 

länsarbetsnämnden för konmunala investeringar i förvaltningsbyggnader, 

samlingslokaler och idrottshallar. 

1. Ansökte Er kommun under denna period om byggnadstillstånd för 

ovannämnda investeringar med planerad byggstart före årsskiftet 

1965/1966 

2 . Om ja Få fråga 1: 

Avslogs eller bordlades ansökningen i något (några) fall? 

3. Om ja på fråga 2: 

Medförde avslaget/bordläggningen att investeringen (-arna) up~ 

sköts från år 1964 eller 1965 till ett senare år? 

4 . Om ja på fr~~ 3: 

a. Vilka var de uppskjutna projekten? Hur stor var grovt sett den 

sammanlagda investeringskostnaden? Till vilket år uppsköts 

projeKtet (projekten)? 

b. Tiledförde å.e uppskjutna investeringarna: 

~ totalinvesteringarna blev mindre än planerat? 

eller att totalinvesteringarna förblev oförändrade, dvs utfördes 

i stället andra investeringar? 

1) Den partiella byggnadsregleringen omfattade ko111munerna inom de tre 
storstadsregionerna. Intervjuundersökningen gällde därmed Stoc~
holm, Göteborg och Mal:r.ö samt följande 22 av urvalets 125 prhär
kommuner (inom parentes komrr.unnummer enligt tabell 36): 

Stratum I Roslags-Länna (1), Skepplunda (14) 
II Oxie (34), Staffanstorp (36), Ytterby (38) 

III Upplands-Era (51), Kävlinge (61) 

IV Nynäshamn (76), Saltsjöbaden (77), Lund (84), 
Partille (86) 

V Sigtuna (101), Eotkyrka ( 112), Huddir~e (113), 
Märsta (114), Norrtälje (115), Sollentuna (116), 
Täby (117), Vallentuna (118), Österåker (119), 
Kungälv (123), Tuve (124) 

Jämför även med tabell 103. 



Obs . Uppgifterna, som skall ingå i en avhandling om kommunernas beteen

de i konjunkturen, behandlas konfidentiellt. 
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SAKREGISTER 

Understruken siffra anger att slagordet definierats på denna sida • 

Affärsverk 

Affärsverksinvesteringar 

Affärsverkspriser 

Affärsverkssparande 

Au tokorrelation 

Automatik 

pris

skatte

utgiftssidan 

volym-

Avräkningsdel 

Avskrivningar 

Avvägningar 

Beredskapsarbeten , stats
kommunala 

:Bes lut, kopplade 

Besl utsvariabel 

Dateendeförändring 

!)ermanent 

tillfällig 

:Betingelse 

nödvändig 

tillfällig 

:Bindningar 

institutionella 

legala 

politiska 

t ekniska 

Bost adsbyggande 

direkta förinvesteringar 

.ll, 194, 262 

se i nvesteringar 

105, 110, 133, 140, 142, 160, 173 , 197 , 
301- 304, 367 , 382, 38ö; 392 , 404 

11· 26 , 114 , 132 , 366, 389 

231, 488 

16 , 21 ' 28- 29 , 34 , 62 , 72 , 76 , 98 , 99 , 
153, 369 

~~ 34, 35 

34-36 

70, 74 

35 

12· 66 , 379- 380, 391 

11 , 12, 193, 259 

96-97 , 175-176, 242 , 387 , 405 

18, 111- 112, 147 , 336, 337 

175 
J.2, 50-51 , 100 

7 , 397 
6 

ili 
181 

98 

18, 29 , 

~~ 29 , 

~. 99 

30, 22. 121 ' 152 

30, 22. 152 

18, 29 , 22, 121 , 152 , 338 

49 , 393, l110 , 414-415 

35, m. 183, 270-271 ' 337- 338, 430 



505 

sid 

följdverkningar 410 

för- och följdinvesteringar ~327 

kommunalt 31, 69 , 74 

Bruttoinvesteringar se investeringar 

Bruttokostnader se kostnader 

Budget 

drift -

ex ante - ex post 

kapital

restriktion 

saldo 

över- eller underskott 

Budgetförändring 

automatisk 

autonom 

total 

Byggnadsreglering 

generell 

partiell 

Chi-två-test 

Demografiska förhållanden 

Driftbidrag 

Driftbud8et 

Driftfonder 

Driftsparande 

Fem!rsmedeltal, glidande 

Fir>.ansiering 

Finansstatistik, kommunal 

Fond 

drift-

investerings

kapital

skattereglerings-

Förskottsdel 

Försäljningsmedel 

10, n, 415 

10, n, 102 

100 

w, n, 102-103 

se restriktion 

28, 84 

14 

11 
1l 
11 

79, 80--81 ' 83, 181-182, 184, 331-334 

79, 81, 83-84, 184, 334-335 

48H86 

189, 253 

123 
se budget 

12 

_g, 285 

~ 
se investeringar respektive ~ 

416- 411 

19 , 21 ' 38 , 45 
se driftfond 

se investeringsfond 

se ka'Oita.lfond 

se skatteregleringsfond 

12, 66, 103, 123, 159, 266 , 379-380, 
391 ' 447-448 
..!.J., 28 , 297 



Förvaltning 

oreglerad 

reglerad 

Handlingsutrymme 

Heteroscedasticitet 

Homogenitet 

Hypotes 

noll-

riktad 

Identifikationsproblem 

Inbetalningsöver- e~ler under
skott 

Industribeställningar 

Inkor:~st 

)06 

421 

421-422 

18-19, 29, 35, 12d, 409 
4_88 

251-252 

~ 
~ 
229 

1 o 3' 1 o 5' 11 3-.1:!.4., 11 5' 117 ' 1 27' 144 ' 
146, 148, 150-151, 158, 163, 171, 347, 
352 ' 354, 368 
se stödbeställningar 

beskattningsbar 25, 123, 218, 266-268, 411 

intjänad 25, 411 

taxerad 123, 249-251, 253-254~ 266-267 

taxerad, juridiska personer 254, 365, 378-379 

Interdependens 111 
Intressenter 18, 90, ~-426 

Intäkter 33 

rörelse se rörelseintäkter 

Investeringar 10, 13, 18, 19, 21, 24, 31, 39, 42-45, 
48-49, 69-74, 83, 96, 105, 146-151, 
162-194, 177' 190-191' 197-198, 257' 
310, 324-358, 360-361, 368, 389, 392, 
394-395, 413-415, 446-447 

affärsverks- 44, 389 

bas- ~-271 

brutto/netto- 182 

exklusive statligt tids- 31, 44 
bestämda 

finansiella bestämnings- 173-174, 350, 352, 354-356 
faktorer 

finansiering av 26-28, 84, 188-189, 259-262, 392 

"fria" 44-45, 83, 191, 257-258, 324-327, 368 

följd- 35, ~-122, 269 

gr I, II, III 324-327 
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handlingsutrymme 

icke-automatiska 

konjunkturpolitiskt moti
verade 

konjunkturvariation av 

obligatoriska skolor 

politiskt känsliga 

prioritering av 

reala bestämningsfaktorer 

re-/ny-

statligt tidsbestämda 

åldringsvårds

önskemål om 

Inves teringsbidrag 

konjunkturvarierade 

Investeringsfond 

Investeringsminimum 

Investeringsvo.qm, hypotetisk 

Jämviktsvillkor 

Kapitalbudget 

Kapitalfond 

maximum för avsättning 

maxilllU.r.l för uttag 

Kapitalinkomster 

Kapitalsparande 

vid föregående års utde
bitering 

vid föreg1ende års utdebi
tering och affärsverkspriser 

Kapitalsparandeminimum 

Kapitalutgifter 

Kassa 

föregående års förändring 

sid 

116-117 

21.. ~. m, 324-325 

147 

426-427 

191' 258 
96, 176, 429-430 

324-327 

146-147 

427 

30, 31, 69, 74, 77,121,182-184 , 192, 
198, 258, 263 , 307, 310, 325-327, 335-
337, 392-393, 415 

191' 257-258 

se investeringsvolym, hypotetisk 

12, 28 

413 , 427 
413 

103, 121-1 22, 160, 162, 175, 269-271' 
307, 310, 324- 325, 429-430 

101 , 103, ~-120 , 120-121, 324 

117- 118 

se bu<lget 

.ll· 104-105, 110, 130> 136-138, 153, 
171' 175, 193-194, 196, 258-259 , 297-
300, 367 

138, 171-172 

138 

.ll 
g, 128, 190, 193 , 198, 259, 347-348 , 
352, 354-358 

104, ~. 218 , 284-285, 288-291, 439-
441 
104, 136-1 38, 256, 298-300, 354, 356 

104, m 
..:!J., 26 

12, _u, 21, n, 39, 11, 82, 14~-148, 
177' 199, 310, 320, 359-363, 3 8 

318, 321-323, 347, 352-358 



f örändring t vå år tidigare 

minimi-

uppbyggnad, - neddragning 

över- eller underskotts-

Kommunalskatteinbetalningar 

Kommunalskatteutbetalningar 

Kommunal va.l 

Kommuner 

centrala 

expanderande - tillbaka
gående 

land.shngs-

sos 

104, 115-116, 126, 3C6 

13, 111, 113, 171 , 197-198, 202, 3~0, 368 

1Q2, 115 , 127 , 135, 
~. ~. 163 , 171, 
368 

138 , 148' 150-151' 
174, 198, 318 , 347 

12· 20, 34, 67, 73, 76 

.u, 20, 73 , 76 

se valår 

394-395 

4, 108, 188-201, ~. 208 , 220- 223, 
243-247, 249- 265 , 267, 286-288, 314-
3'1 5, 321, 353, 369, 375, 380, 413, 414, 
42t- 427 
206 , 221 - 223, 405 

l ånafinansierande ii• 101, 156, 192 

låne- ooh sparfinansierande ii, 101, 164, 192 

primär- lands tings- 25, 84, 199-200, 241-242 , 394-395, 411-
412, 413-414 

små. - stora 

sparfinansierande 

Kommunledningen 

Kommunnyt tan 

Komr.n:mreformen 

Kompensationstänkande 

Konjunkturcykel 

fyraår i g periodisk 

lokal 

osymmetrisk 

total (makro- ) 

Konjunktur förväntnineear 

KonjunkturindiKator 

lokal 

total (makro-) 

Konjunkturpolitik 

regional 

7, 200, 221 

g, 101' 192 

2Q 

n, 90-91, 421 

5-6, 7 

422 

20- 22 , 46, 74, ~-365 , 377 
190, 250, 253-254, 333, 336-338, 374-
376, 414-41 5 

22, 77, 369, J77 

46-47, 54, 375 

20, 134, 136, 149- 151' 174, 196, 242, 
293-296, 300, 354 , 368, 404 

249~~. 336-338, 375-376 

]2, 375-376, 391- 392 

65 

414- 415 



Konjunkturvariabel 

Konsumtion 

Korrelationsanalys 

Kostnade1· 

brutto-

netto-

Kreditlättnaci 

Kreditmarknadsindikator 

Kreditmarknadspolitik 

Kreditmarknadsrestriktion 

Kreditåtstramning 

Landstingskommuner 

Likviö.a medel 

fl öde av 

tillgång på 

totala 

Likvida t illgångar 

Likviditet 

Likviciitetsmaximum 

Likviditete~inimum 

Likviditetstak 

Lånafinansierande 

Lånamaximum 

Lånaminimum 

Låne- och sparfinansierande 

Lånaprioritering 

Långsiktsmodell 

Långtidsplanering 

Lägesstabili tet 

Lönaandel 

Makromodell 

fondavsättningar 

fonciu-ttag 

likviditets-

låne-

509 

~ 
se kon,junkturförväntni:ngar 

24, 31, 48, 49, 70, 72 

203 , 224, 249 , ~ 

33, 96 
256 

se nettokostnader 

21 ' 79' 1 61 ' 341 

11· .317' .319 
8.3 

158- 159 

79, 161' 198 , 309 , 340-341' 414, 426 

se kommuner 

27 ' 39, 70, 71' 105, ill· 144, 146 , 
199, 360-362 

3, 19 
se resurser, finansiella 

se~ 

27' 71' 194, 262, 338-339, 360 

se utrymme , finansiellt 

l.!§-111, 157 
s e utrymme, finansiellt 

se kommuner 

158-159, 162 ,405 

~. 160, 162 , lll· 197, 307, 321, 405 

se kommuner 

160 

se~ 

189, 410-41 2, 422-423 

223 

24, 274, 411 

se modell 

se kapitalfond 

se kapitalfond respektive skatteregle
ringsfond 

se likviditetsmaximum 

se lånamaximum 



Medelfel 

Jlledel talstest 

Median 

Kedium, a.ri tme tiskt 

Mininti..ka.s sa 

Minimum 

investerin.gs

ka.pita.lspa.rande 

kassa. 

l ikvidi teta

låne

totalspa.ra.nde-

Modell 

användbarhet 

dynamisk 

generell 

långsikts

ma.lcro-

rekursiv 

simulerings

simultan 

variant 

Koney-illus i on 

1\lul tikolliena.ri te t 

Mål 

ej högre utdebitering än 
grannkommunenj -erna 

ej långtidsmål om utdebi
teringen 

ej motverka överfull sys
selsätt ning 

f inansierings-

full syssel sät tning 

generella 

jämn utveckling av inves
teringarna 

jämn utveckling av utde
b i teri ngshöjningar 

konf'likt 

510 

sid 

se~ 

se investeringsminimum 

se kapitalaparandeminimum 

se~ 

se likviditetsminimum 

se lånaminimum 

se totalsparandemininum 

6-7' 406-407 

.122 
241-242 

409 
408 

22, 98, 176, 229 
4o8 

~. 176, 229 
101, 245 
101 

230, ~ 

22-94, 153, 188-189, 205-217, 421-423 
91' 110, 189, 210, 214, 423 

93, 112, 189, 209-211, 215 , 247 

17, 91, 112, 183,209,406 ,423 

192, 210, 247, 423 

91' 209, 423 
207-2o8 

19, 93, 110-111 , 209, 246-247 , 423 

20, 92, 109-110, 153, 209, 211 - 212 , 
246-247. 423 
427 



mer differentierat nä
ringsliv 

motverka arbetslöshet 

personliga 

satisfierings

växa/motverka tillbakagång 

Mätfel 

Nettoflyttning 

Nettointäktaförändring, auto
matisk 

Nettoinvesteringar 

Nettokostnader 

automatisk förändring 

autonom förändring 

underviankngsområdet 

Näringegeografiska förhållanden 

Offentlig sektor 

Orsakssamband 

d.u bbelriktade 

enkel riktade 

Platåeffekt 

Politiska hänsyn 

Politikvariabel 

Postulat 

Primärkommuner 

Priser 

affärsverks

fasta 

löpande 

Prisindex, implicit 

investeringar 

konsumt ion 

nettokostnader 

skatteunderlag 

Pris- och lönaförändring 

511 

sid 

91' 209 

18, 91, 111-112, 209, 423 
90 

ill 
17' 91' 209, 422 
488 
365, 378-379 

m, 278-281 , 385 

se investeringar 

jj_, 366, 415 

18, 31' 33, 97 ' 104, 124-126, 195-196, 
263, 272-277, 284, 366, 392, 41 1 
l.Q4, 130, 131-132, 133, 175, 263, 278-
2S2, 285, 366, 404, 407 
256-257 
189, 253 

54, 56, 57 

174, 176-177 

174, 176-177 
66 

1 31 ' 13 5' 196 ' 199 ' 281 ' 294-29 5' 384' 
404 
se politiska hänsyn 

.§2 
se kommuner 

se affärsverkspriser 

53, 220 

52, 53, 101, 220 

61, 491 
24, 61 

235, 273, 411-412, 491 

491 
18, 21, 29, 31, 33, 70, 124-125, 235, 
243-244' 27 4 



Proportionstest 

Pru. tningar, re la ti va 

Rateheteffekt 

Regressionsanalys 

Reinvesterinear 

Rekommendationer 

Rekursiv 

Restriktion 

budget

f inansiell 

lcreditr.'larknads

legal 

real 

Resultatregleringsposter 

Resurser, finansiella 

Rörelseintäkter 

satisfieringsmål 

signifikansnivå 

signifikanstest 

Simuleringsmodell 

Simultan 

Ska. ttehö jningar 

skatteintäkter 

automatisk f örändring 

autonom förändring 

total förändring 

Ska. t tekr·aft 

skattekronor, tillskott av 

skatteregleringsfond 

r.taximum för uttag 

skattesats 

Ska.ttesänkningar 

skatteunderlag 

avräkningsdel 

budgetmässigt 

ill 
486 

131 

66 

512 

224-225, 487--488 
se investeringar 

173, 183, 342-343, 406, 415 

se~ 

151- 152, 153, 219 
115-116 
98, 114=116 
se kreditmarknadsrestriktion 

128-129, 140, ~. 367 
.1.!.§., 140, 146 

13, 14 
98,112-113, 147,149-151,162,198 

.1Q 

se~ 

206, 224-227, ~ 
224-226, 485 

se~ 

se~ 

se utdebiteringshöjningar 

10, 12· 25, 33, 122 , 255, 393 
18, 33, 36, 39 ' 66-67 ' 76 , 103, 123-124, 
284-286, 313, 366, 3~2 
39, 105, 138, 140, 238 , 312-315 

72, lli 
ili_, 254, 423 
266-267 
g, 20, 104, 109, 130, 133-135, 175, 190, 
196, 259, 263 , 292-296, 310, 367, 385, 407 

104, ~-129, 135, 293-294, 385, 407 
se utdebi teri~ 

se utdebiteri ngssänkningar 

se avräkningsdel 

~. 20-21, 25-26 , 39, 66-67, 69, 75, 77, 
~· 190, 365, 379-382, 391, 411--413, 443-449 
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sid 

eftersläpning 66, &2, 412-413, 443-449 
fö"'skottsdel se förskottsd.el 

föränQrade lagbestännelser 413, 447-448 

hypotetis:<t _l2, 34, 67, 69,365,377-382,443-449 
skatteutjämningsbidrag 4C6 

Sparande 26, 70, 83 
affä~sverks- se affärsver~ssparande 

drift- se driftsvaranQe 

finansierande se korrununer 

kapital- se kapitalsparande 

marginellt 431-433 
tota.l se totals·parande 

Sparkvot 

genomsnittlig 

marginell 

Stabiliseri:~akoefficient 

standardavvikelse 

Sta tlig sektor 

inveate~ingar 

ska tteintä.\ter 

sparande 

utgifter 

statsbicirag 

Stim>.l.lanser 

storstäderna 

styrformer 

stödbeställningar 

Teorem 

Tidsperspektiv 

ko~tsiktigt 

långsiktigt 

Tillförlitlighet 

Totalbalans 

Totalsparande 

vid föregående års ut~ebi
tering 

26 

433-437 

~' 57-58 
@2 
57, 58, 62-66 
63-65 
62, 64 

63, 64 

4-9 
11, 26, 28, 54, 61, 259 (se även ~ift
bidrag respektive investeringsbi~ 

413 
395-396 

77-84, 180-187, 331-345 
79, 82, 182, 184-185, 338-339, 415 

§2. 

112, 242, 409-410 

409-410 
211-212, 227, 330 

362, 392, 394-395 
~' 19, 21, 26, 36, 39, 42, 67, 76, 105, 
113-.!.lA-115, ~' 140, 190, 192, 367 
:,6, 42, 104, 132-135, 190, 218, 283-288, 
290-291, 294, 366-367, 385-387, 431-433 



vid föregående års utdebi
tering och affärsverkspriser 

Total sparandemini mum 

finansi ellt 

legalt 

Transfereringar 

Undersökningsfel 

Uppl åning 

kortfristig 

långfrist ig 

netto

tillfäll i g 

total 

Urval 

Ur valsfel 

Utdebitering 

Utdebiteri ngshöjningar 

motstånd mot 

politiskt icke- önskvär da 

Utdeb iteringssänkningar 

Utgifter 

Utrymme, f i nansiellt 

exklusive i nvesterings
minimum 

Utveckl i ngsgrad 

Validitet 

Valår 

kommunalval 

r i ksdagsval 

514 

~ 
104, 133, 140 , 142 

104, 127- 130, 140, 142, 164 , 171- 172, 306 , 
308- 3'09 
1o4, 111 , m, 148 , 149, 164, 111 -112. 
306-308 
104,128-1 29, 149 , 158, 160, 197, 306, 309 

31-33, 48 

~ 

19-2C, 43 , 45 , 8o , 82, 158- 159, 161 - 162, 171, 
197, 316-317 , 319, 321-323 , 340-341, 367, 
393-394, 407 
12, 19-21 , 43,45, so, 82 , 158- 159, 161-1 64, 
177, 197, 316- 319, 321- 323, 340- 341, 367, 
393-394, 419 
se upplåni ng , total 

s e ~pplåning, kortfristig 

26, 42, 43, 70, 76, 79, so, 181- 182, 317-321, 
367, 405 
205, 220-223 

~ 
15, 16, 26, 39 , 45, 73, 95-96, 97 ' 160, 242 , 
305-311, 385-388, 420 

21 J 76-77, 83 , 97, 105, 130, 140, ~. 160, 
172, 197, 199 , 242, 302-303, 305-311, 367, 
382, 384- 388, 392 , 404-405 , 426 , 446-447 

20 , 92' 97 ' 130, 144, 401 
96, 97 
76, 110, 242 , 307, 310- 311, 382, 387-388 

33, 48, 370, 383 , 393 
19, 21, 105, lli-115, 120, 159-160, 163, 170 

144, lli 

12Q-199 , 205, 227 , 223, 246, 249, 251- 265, 395 
~-216, 228 , 241 - 242, 247, 408 

279, 282, 303- 304, 310, 384-385 (se även poli 
~ hänsyn) 

384-385 



Variabler 

besluts 

ekonomiska 

endogena 

exogena 

finansiella 

icke- ekonomiska 

icke-finansiella 

reala 

Varians 

konstant 

Variationsbredd 

Variationskoefficient 

Verknin.:,<>ar 

automatiska 

destabiliserande 

direkta 

expansiva 

fasta priser 

indirekta 

kontra.ktiva 

löpande priser 

neutrala 

stabiliserande 

totala 

Åtgärder 

statliga 

över- eller underskott 

över - eller underskottskassa 

öve.rföringspost 

515 

sid 

so beslutsvariabel 

16 

22- 100 

~. 22- 100 

98 
16 

~ 
146-147 

~ 
231, 488 

~ 
489 
~-51 

70 

,2g, 61 
,2g, 53 , 61 

.2.1 
61 

,2g, 53 

.2.1 
61 

,2g 

~. 6-1 
_2g, 53, 57 

~. 21, 38, 62, 72, 76, 99, 369 
16, 36, 180-187, 
se budget 

se kassa 

11' _g 

328-344, 348 



SUMJ)IARY 

LOCAL G01J'ERID'IEN'i' FDTANCE - A STUDY OF YEARLY CHANGES IN ~TDri'URE 

Al{) REVENDE ~URING Tr~ ?SRIOD 1953-1965 

Cf.APTER l . TP.:E STUJY'E EACKGROUl.-:J , FURPOSE .f.)TD DELIKHATION 

The cono;;in•~e:i expa:2sion of the local gove:rnment seetar has tremendct;.sly 

infLtenced the eco!'loT.ic <ievelopment of the so::ial oomm·.;.ni ty, and has as 

Nell ::-.ad :nar:-~:eC. :.:r.:pa.ct or~ fluc tua tia ns in economic act i vi ty. For this 

reason a atucy of t !:oee faoter s determinint, the econorr.ic expans:.on of 

t::-.e local gover:croent seetar fron yeer to year :.s of broaC:. intereet. 

Fu::-therroore, researc?l des igned -::o de te:::-mine '"'~ether c.evelopment of the 

local governmer.t. seeter :follo;·:e some sys te:r.atic patterr.. durir..g the 

eoor.omic c;:rcle is equa:i.ly ir.tperative, ?:.e central fUrpo se of this study 

is thus to describe and explai~e year-to- year changes ir. local govern

men"':; expendi : .. .~.r e ani revenue. 

Cf.API'ER 2 . COKCEP:·S A:"W FRELIM~Y HYPCTHESES 

1. Fo~mulation of P:relininary Kyootheaes 

T:!le invest:..e;ation, ~hi ch -...as ini tiated. C.Urir-€ the fal: of 1966, began 

'rli th the forr:n.:.lation of a number of unrestric"ted, general hy:;lotheses . 

':;:'hese hn;otheses ·.·;ere basei on 3)ri:r.arily hypothesis-seeki!'lg p:::-eliminary 

investiga~ionö (in the form of r.relimiLary observat4ons on spec~ally 

hcmd-picked lo ca l gover~:r.ent bo dies) a.nd s tu dy of the l i ttero. ture in 

this area. A s·.uumary of t~ese genera:i. hypotheses i e presenteO. in 

Chapter 2. 

2 . Selectei Conce~ts 

Acco::-di~ to existing regulations , local goverr~ents a re req~ired to 

deter:r.ine a buQget ( expenditure-income statemen~) during October for the 

coming calon~er year, ~ich is co~cu~~ently the budget year. The local 
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government 'e c·J.rrent act i vi ty is tl:-.us p~esenteci in the current but!.ge t. 

Investment act i vi ty, f o::- exa:r.ple buildir.g c;.r.d ccr.str·;.c-;;icn, is reporteC. 

ir!steaci in the ca~1i tf:.l buc.,;;:et . 

::he primary soc; r;;e of c·xr r-ent oudget. .:-eve:'lue is t!-,e income t~:tx. . An 

ad.d.i tio:'!al so·..:.rce for so:r.e local (iOVe:::-:'l.T.e:'lte .:'.s operatillg revenue ea::-~ed 

fro:-r: lms.:'.neHs ac l. i v::. ty suc::-. as tr.e prov:::.s:.or. of harber facil i tie::~ ar.C. 

electricJ.t.y . .t. c t i v::. ty wiJich re<!;;'llU iy yiP-:..do a revan•.: e s~;.rpius (over 

·.;o rkir.g ccsts ar!:l deJ)reciat:.or.) .is ::abel.:..ed b::.s.i.ness act i vi ;;y . The 

revenue s~.:.rplus plus capi-!:a:. deprcciaoiot' allo•,~e.r.ces def'ir:i tior.ally 

eons t i t·-1te savir.g c:.ssocia ~ed ·.-;i th b·J.sineos act i vi ty. 

The local aove:::-:1..rne;'lt ':o total sa.v::.:.1r ( t:::at ~ . .:,:.c::: :.f; r!ot consu:r.eå.) is 

equal to th.e d..:'.fference be tt:eer: reveo1es ar.ö. net ccsts (~ g.:-os!l costs 

less currently allocated state subsidies e,r,d reven~.;.es o<.he!' thar.. tax 

rever:ue) during the budget year . Total saving is allocated to curre nt 

savins (for cv.rren-:; -J_:;es) and Ct~. :Ji.-:;r.l.l saviw;; (for inveotmen-:; uses ). 

C· .. a-rent sa ving r.1ainly refleo~s ci:anges in c';.:::-re:'lt f -1:'1::ls. In the model ~ 

the tax staoiliza.tio::t f'~~d, whic::-. is cie:oig:'leC. to :proviC.e a buffer aga.:'.l'l8t 

fluctuations :;,n t!: e tax ba(;e, i:; t:-.e only CU!·rent fur..d , On t!'.c ot~er 

ha.r:ci, -;;he capital :'•.:nd is desi&ned -.o e-c" as a bu:·fer agair;st variatior.s 

in capi tal Be ving . In addi-:icn ~o capi tal sa ving, t!:-.e capita: ·.:r.l.:i,rre-;; 

al so acco·x!'lts for so-calle::l. cu·Ji k.l L'lc.:o:r.e, ~1!:-.ic::: cons:..sts Dredo:r.i~an--:;ly 

of state-all ocated invcstme:'lt s1~bsiC.ies a11d lorJ6-tern f~r.a:'lC.:'.al r.or:::-owL'l(T• 

Local governrr.ent tax rates are based, among other things, on the fiscally 

deternined tax ba.se. For a given budget year t:!'le tax base i s detennine:i 

according te two fc-,ctcrs, the prelimir..ary-factor (re,ider..ts' taxalle 

incone t·n-o ye!i.rs previou3:;_y di vided b;y 100) anli -.be c.ctual-factor (the 

difference be~.,eer. ta:.<.F.b~e ir.cor.1e t~o~o ar.d :cur ;:reE:-rs previously C.iv:.C.ed 

by 100). ~) ?ax rev-e~me for the coming ·.:r;_dget year is ~h·;. s cie -.ert:'li r.eo. as 

1 ) AE ~a.x.es are ccllected l::y -the s.,,erii:;h state ar..ci are ö.isbu:rsed to 
local goverrJ~:~ents ':;•,,o yee.rs ai'ter the current-co:..lect~~r: year : T':'.u.s 
t~e first factor il;; !\Scessarily a -orelimi!l<lry calc·~la-;;lon, ,.;Jul e t:1e 
the secon~ can ce based on the ~ knowle~ of taxable i~come 
of period -;;- 2 and earlier. 
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the preliminary-factor multiplied by the budget year'r; tax rate plus the 

actual-factor r:ru.l tiplied by the tax rate applicable t·,·:o years earlier, 

~ring the current i~come year, income recipients ~ay ~reli~inary with

holding tax to the sta te. Prelir:1ina.ry taxes h'i th.held incluci.e :pa.;r.r.ents 

of local governnent ir-come t~xes (tax payments accruing to local govern

ments but collected initially by the S·r:edish state). The state releases 

tax revenues accruing to local governmental bodies t~Jo yea:s after the 

collection of ...:ithholding taxes. 

The dev~lopnent .of local eovernmen~ expenditures anQ ~evenues are 

determined in part by the local authorities' decision parameters (for 

example, tax rate, ~rices charged in co~~ection with municipal business 

activi ty, real :;r.1rchasing ~lans for investment, etc., f'und accruals a.nd 

Nithdra·,·:als) and in part by changes in economic faotars {e,g, prioes 

and ·,..-ages), changes in non-economic faotars (e,g, the number of elderly, 

those entitled to public assistance), s~~dish state policy measures (e,g. 

c~anges in the discoun~ rate, national decisions concerning public 

assistance), and local a~thority policy measures (changes in uecision 

~arameters) occurring during the previous year, Tte total budget change 

can consequently be divided inta an autonomous (non-automatic) and an 

a'.ltomatic part. An autononous budget chancre is one ·v:hich results from 

the local authorities' o~·m ac~ions, On the other hand, automatic changes 

are ohe result of char.ges in so-called exogenous variables, given an 

~ncha.nged (::.n terms of the previous year) set of local a·;.thori ty decision 

par~ete~ values. 

CH.UTER 3. D!,'I,8LOFMEI17i' OF TEZ LOCAL GOVER...'mi'IENT SECTOR DURllW T!IE 

PERIOD ~ 953-1965 

The development of local government fina.noe is treated in ~ 

perspective in Chapter 3, t•here analysis is conce~trateQ on char.ges in 

oertain aggregates (e.g. investme~t, l::orrOvJing). The purpose of this 

survey of local government finance is, a~ong other things, to ]resent1 

illustrate, and JOotivate the pro~le~ giving rise to this investigation, 
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During the majority of the period i~vestigated, t he l ocal gover nment 

sector has, as has t he S;~dish state, ?UrsueQ a for,~rd-lunging path 

1dth expenditure expansion primarily occurring during periods of wavering 

aggregate dema.nd, •,;hich has had a stabilizing eff ect on cyclical economic 

behavior, The Swedish etate 's i~luence r~s on the whole been contractive , 

whereas the influence of local goverl1Jlle~ts, ~1ho fine.nce better than 

hal f of their investment ;,i th tax revenues and other fees ( that is to 

sa.y sa. ving) bas been e::<:J?2llaive . In adll tion, the state sector has both 

varien more and adjusted better to cyclical activ1ty than local govern

ments . Char~es in state expenditure and tax revenue have tenned to vary 

in opposi te diractions , ~·."hereas changes in local goverr..ment expendi ture 

and tax revenue generally \~y in the same direction. Since the growth 

of the state seetar is, among other t~ir~s, assumedly determined in 

accordance with the requirements of counter-oyclical policy, it seems 

logical to discuss a so-called plateau- or ratcbet- effect . 1
) According 

to this hypot hesis the state 's expenditures a=e allowed to increase 

:primarily during cyclical dol'lllSwings, rihile tax and f e e increases are, 

as a rule, relegated to expansive cyclical phases . 

Any perceivable platea~-effect for local government spending appears 

attributable ~ore tQ faoters other than the plateau-effect. The some

,,.-hat stabilizing development of the local governrnent seetar during the 

majority of the 1953-1965 ~eriod appears to have been mostly a result 

of l ocal government tax syste~, whi ch has functioned as a cyc1ica1 

s t abilizer in t~~ ways . Changes in household payments of local taxes 

to the state, as ;:ell as state tax revenues, h2.ve tended to follow the 

cycle, and thus have been more contractive during expansionary phases 

than during contractions . Un~er those cyclical oonditions characteristic 

during the 1953-1965 period (regular four year periods between phases), 

the rate of change of the local government tax baae and thus the state's 

1) Peacock and 'rliseman å.eveloped a so-ca11ed ratchet- or plateau
-theory to explain gover~ent expenå.iture. The state governments 
percentaga of GNP increases rapiQly during ·~s and depressions , 
but remains eonstant dur~ng normal years though at the hi gher leve l . 
Opposition to tax inoreases hinders expansion during normal time~. 
Expansion of expendi tures through tax increases only becomes eas1er 
during periods of crisis , when opposition s l ackens . Ref~r to . 
Peacock, A. & Wiseman, J ., " The growth of public expend1 ture m the 
United Kingdom", London, 1961. 
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payments of collecteå. local government tax reve~ue to local governments 

have , "be cause of the tl<'O year lag bet;-;een sta t e co llec tior. anci release 

of tax revenue, var:..e<i ags,ins t the cycle. 'I'his even a:<Jpears to help 

~>Jhy :pa=ticula::-ly invel:ltr.lent po.iicy has as a rule haå. a cyclically 

atabilh:..:ng effect. Fui·themore , the state 's invest:r.ent timing {includ

i~~ construction of housir~) , which is i e termine<i Ln the short-run by the 

various offi c i al <iepartme~ts, seems te have oeen one of the contributcry 

factors in explaining ~:ny local governnent expansion has been greater 

å.uring cyclical recess ions thar. during cyclical expansions. 

C:iAFTEn 4-~ O. A BUIXJET- l'•IODEL OF LOCAL GOVERNJ;IENT BEHAVIOR 

1 . !!Jicro·oerspective 

Beginning t:i t!! Chapter 4, the development of local governmer.t f inar,ce 

i s VJ.eweå. "from below'', that is , from the inå.iv>C.ual local authorit:y ' s 

perspective , StartiP~ wi~h Chapter 2 ·s ge~eral hypotheses, a budget

-mode l of the local goverl'l!:lent , 1·ri th three variations , is constrl.i.cted. 

The investigatio~·s hypothetical frame~ork is thus transformed into 

precise and testable ~ypctheses . Part II contair.s a more comprehensive 

presentation of the functioning of the moå.el during the b~dget perioå.. 

2 . T:.ae ll'!oC..el 's Properties 

qr.~e buciget-~oQel is C.esigr.ed ~o provide a simFlifie~ picture of yearly 

ctanges i~ local government ex1~ndit~res and income . When the ~iscal 

budget is deter~ined (du~ing the fall preceiing t~e buUget year), the 

authorities, are assumeci t o make decisions ste:p-..-·ise ; that is, 

successively ani one at a ti~e. Decisions and events occur recursively 

in the nodel, and th·.;.s follo~: one ar.other in a pre-determined order. 

Thus the ca'..lsal rela~ionehip alt•ays runs in the same t.iirection. Events 

in the nodel occ·..lr as a resul t of the autho~i ty ' e Orm ;policy decisions 

\iith respect to the budget year, or as a result of automati c, anå. thus 

for the authorities uncontrollaole factors (e . g , state policy , municipal 

~olicies fron the previous year) . In at.it.iition, the medel accounts for 

both that ~.·hich is fir.ancially possible and tha t ,,rhich is possible to 

enact given legal, ir..stit·..ltional, and politicai conditions. 
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The mocie l is dv-r..a.1~ic a.nd thus demons t:!'a tes ho~~ values of enC.ogenous 

variables durir-t; -che budge~ ye~r (yea::- t) are :'\et only C.eter:nineU. by 

other variables ' ccntenpcrary vaL.es, but eve:'\ by t::-,e sa.T.e or ot!-.er 

~~iables durir~ previous period~ (year t - 1, t-2, ... ) . Furthermo~e, 

the rnadel can be applied te pl~nned ( e x a~te) or actual (ex ~ost} values. 

The r.tode l 's basic feat·;_re s are general and a~e e.x.pecteå. to !'.old fo r 

varied t ypea o: local gove:rrunent str.1ctures . Other properties ~e 

special and r.l&Y hold f or on::.y certain l ocal governmental st:::-uctures . 

The p.1rpose in varJing the medel accorö.ing to t:::.e type of local 6-overn

ment is to ootain a highe::- deg1·ee of explar.atory reali;;rn ir: teros of 

actual conditio~s . 

3. The Authorities' Ob;ectives 

~he medel assunes that the local ~.thorities act Ln accorda~ce rnth the ir 

o ...m interests ( own sa tisfa::tio~) , given para.11eter., set l:y the Swedish 

state. The authorities' o'ojectives do not enter t~e moO..el in the fo r:r, 

of a util ity f-..m.ctio~ .-:hich is to l:e ma.ximizeå.. Ir:.stee.d, aul:ordir:ate 

objectives , ~.·hich are cie:::-iveU. from the postulats on m~.;.nicip~l sa.tisfa.ctior:, 

are a sst:l!led to have a. steerin:; effcct on loca~ gove:::-nme n t al behavior . 

Ob~ective-directed behavior enters la.ter either im-:>licitlv (give:'l ":Jy 

Gert ain coef~icienis i n the respective l:ehavLoral e~at~o~s) o= explici tly 

(e.g. a dec i sion rule to minimi ze a tax increase) . 

The author~ties are as~u~ed to a ttempt to maint~ir. ar- even development 

of both investment a.nå. inc~ea.ses in the tax rate . l,fuen the ri~;k cf ar. 

ir:creased tax rate threa.tens, sta.biliza.tion of fl·.:c ·bation~:; in the ta.x 

r a t e is given prior i -ty over the cbject i ve of reaching a n even investment 

pace. Faced ;-;i th this si t •.:.a tion, aat!:-.o!'i ties are a ssu:r.ei pre:pared to 

pr.1ne investment expenditare drastically (to t~e minimum level) in order 

to avoid or, if necessary , mini mize a tax ir.crease . 

In acidition, t~e authorities are assumed ir:tereated ii: countering 

ur.emyloyment, l:ut :r..o t overem_ployment of the coromunity's labo~ force . 

Ir: order to stimulate local activity during recessions t~e authorities 

initiate provi siona.l •,Jork prog r ams. Since compa.ratively la.rge eta.te 

grants are uaed t o support this t ;n;e of provisional •.;ork, local govern-
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~ents are only responsLble fo~ ~a~t of t he cvst of s~ch expansionary 

policies, On the other hanQ, tae authorities are assumed uninterested 

in policies desig-,le d to Qa:n:per. local booms, s'.lch as increasing taxes or 

pos tporring investment expend.i tu:::-e. 

4 . The ~:ode l' s Str~ct-;.:-e 

4 , 1 , !h~ ~~.Y~~-.ElE~c_!n_s: ..!f>E_a.!_ _QoyeE_nr..E_e~t 

(Equation nunbers fron the text are gi~~L in parentheses) 

The r.~odel for the loce.l government ·,;hich finanoas investment entirely 

•.ä th savi1JG consists of twenty- nine eq.lations . T:C.e :noå.el ·s structure 

is presentad ir. the a ccompar.ying flo·.·;-scheme. 

Aocor å.ing to eC)J.ation :No . 1 in t he r.todel, the authori ties ini tia te riOr k 

on the budge t by estimating å.esi~ed t otal investment (o hypothetical 
l) 

investment volume) . ~he auttorities then proceed to calcul ate, 

according to ecr.lations 1-9, the V2.lue of t?:lose budget posts (au tornatic 

posts and restrictions) they cannot i nfluence themselves . I n e~ation 

No . 2 , they deternine •.vhich of t he conceivable investment :projects 

(acoording to e~ation No . 1) that because of teohnical considerations 

( e . g . continuation of previous year's investment project, direot priority 

inves tment in hous ing construction or industrial investment) or 

insti tational considers. tions (e . g . ;·;here sta te au thori ties deciå.e t he 

timing of the :pro~ect) must unavoidably be ~ndertaken duri:~ the coming 

budget year. This constitutes the investment mininr..:o. F".lrther along 

in the medel the authorLties are assu~ed prepared to &ecept a tax 

increase to finance this a~tomatic anå. unavoiQable amount of investment 

expenditure. 

The next step is to calculate the automatic ohanGe in t ax revenues and 

net costs for the budget year . The automatic change in t a x revenues 

(baaed on the pr evious year), which appears in equation No . 4 , is 

influenced prirnarily by the development of the tax base . The ~reliminary

-factor used in calculating t~e tax base is already determined in 

equation No . 3. The authori ties must calculate as ~1ell the au tornatic 

1) t,fuen the au thor-i ties est abl ish a value for a variable they cannot 
influence, the t er1:1s "estimate", "calculatc" or "determine" are 
enployed. The expression "decides" is a}J:plied <Ihen they choose a 
value for a decision-parameter. 
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change in net costs, ·~ich eecurs as a result of the previous year's 

ir.ves tment ac"tivity and COJ..crent ~1age and price chanees (no . 5). Minir.rum 

neoessar-r cash balance holdine;s (Ho. 6) ar·e in:'luenced in turn "':Jy 

automatic changes in net cost. T~\i~g into consideration the minimum 

necessary or stipulated amount of cash balances, the authorities ~ext 

calcula. te the largest FOeeil:le wi thdra•,;al fror.1 the tax staoilizat:.on 

f' . .md (No . 7). Equat:.on ~o . 8 ther, determines the rr.i!1in:um legal capital 

sa vi :If!: (de yrecia tian allowa.nce) 2.llo~;ed by c·.J.rre:!lt reaula tians . 

A""J.thorities tLen calculate the oinicr~ total f1:~c~al savi~ necessary 

to finance the investment minir.run (No, 9) or to sat1sfy prevailing legal 

requi~ements (mir.imun legal ~otal savi~:). 

Beginning ~~i t:'l the autona.tic change in net revenues ( .. char.ge in tax 

revenue minus cha.nge in net costs), the euthori~ies decide in equation 

No . 10 the size of autonomous (non-automatic) r.et oost cha~1es; that is, 

those cost s the a~thorities can central ther.1selves. During election 

years politically instigate:l increaees in net costs can occ-..tr, if the 

governing party o~ coaliation has only a bare majority . The authorities 

next strive to minirr.izc the automatic tax reven-..te cha!l{l'e by cont:::-olling 

the total change in net costs ; thus, the change in total saving, 

oalculated according to toe previou~ year's t ax rate , appears as a 

residua.! (no. 11). By a.ddin,g to this the cha.nge in eaving deriveci fro:n 

tha autho:::-ity's business activity, calculated at unc~anged and exogenous

ly dete:::"mined prices 1 the change in total saving calculate& a.ccordill(~ 

to the previous year's tax rate and :?:!'ices, ~s determir:ed (No . 12) . 

On the basis of the calculated ctange in total saving, expectatione 

regarding certain eventa (auch as expected changes i n economic activity), 

and in some cases :?Dl itical considerations, the authorities decide, 

according to equa.tion No . 13, upon the cha~e in the tax stabilization 

fund ( = current sa ving). I :r.. tioes of opti:r.istic expecta tions ( wher.. the 

previous y e~ t..ras expansiona.ry) : 

1 . Lessthen noroal is allocated from the i:r..crease in total savine 

to the tax s~abilization fund, or 

2 . Decreases in total savi:ng are conpensated for by larger fund ~:i th

dra;,als than is usual . 



A flo~ diagram of the budget-model for the saving-rinancing loeal government 

'l'he arrows show the direction of caw;ali ty bct>Jeen endogenous 
var~ablee. llroken line (- - ·-) rel:ltion.~hipe occur \·then restric-
t jons ,.re prevalent (e.nd n.pply only for e(fllations 13, n, 18 & 19). 
Thoe e(fllahon nll!llber from the JUOdel is given >li.thi.n parentheses, 

l l 

.; 
l 

---- ---------~ 

l 
l 

= decision pdr.lmdet 

V1 
l') 
-l'-
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The oppe si -;;e reec"':;ion ~haracte"'izes :pessimistic expeota:tiOL5 (-.-rhen the 

previo·.ls year ·.-;as contr·actio:'l.a:'y). Durir_g election years pol i tically 

mot i va te d. -.:i th:lra~1als ( desirrneC. to ave id er decrease "':;ax re te i nerease s) 

al-e als o accou~teG. f o:· in the moC.el, ·.·Jhen pl;:;.~;_,-;i"ble. Ca pi "tal sa vin~ , 

based on t!".e p·evious year·'s tax rate and b~;.sir:!es:; acti'.rity :;lrices, 

e:r.e:-tres as a "'csiclual (total s2.vinc r:~ i m:. s c~;. r rent sa vina) calc'J.la ted 

f"'o:n e qua tions ~ro~·. 14 anC. 1 ). The nodel next acco;;.!l.ts for the c hang-e 

-;n the ca F; tal fur_(~. Af ter taking .ir:!öo considera-tion the r.tinimal 

necessary cash balance o:- the funC. 's size, the e:.o~thori "ties i'irs"!; deternine 

tt.e largest -:JOSflil::le funC. ~~~ thd.:!•a•.val (No. 16). S·Jbseq.lently, "they decide 

·J:po:'l. aC.C.i tions to o"' C.ed.uctior.s from the ca. pi tal fund on the basis of the 

c::-.a~l6e in cap;:. tal savin,;_1 (accordir-e to the previo·.ls year 's tax rate and 

l::us:..ness act::.v:ty :prices) anti tne authorities' expectations of -!;he coming 

econo~ic elimate (No. 17). 

T~e final C.ecisior. rcg;;_rö.i·ll€ the budget .ycar's total saving ooc'-l.rs in 

equatior.. ~ro. 18. In t!!e even-;; thai,; i:o1.;;_::!. sa.vi:ng (~alcula-ted accordinc 

to t!!e _r;reviow:; yea!'·s tax :-:;,te ar.d prices) is greater than or eq.lal to 

(the greate:- of legal or fina.r.oial) r:~inir:~vn total savinc, total saving 

will emerce equal -;;o toöal savir~ calc~;.lated at "!;he previo~;.s ycar's tax 

ra te s.r.d prices. Sir.ce r.ei ther ar-. i nerease in the tax rate (No. 19) or 

relevar.t business price::: (:::.ro. 2C) ia decided t;_pon in the mod.el, the 

resu2 tan-t a~;.tcl'!omo·;_s ts,:x. re,!en~:.e change ( that .,,hi ch would reaul t from 

e chanr;e i~ the tax ra-te) is ecpa.l -to zero (Ko. 2~). The a·Jthori ties' 

rcL.c~ance to increase the ta.x. re-;;e res·.ll ts in total sav:i.ng'a adjusting 

to -:;he :levelopctent of' c~:.rren"!; costs a.:'l.d tax r-evenues. It is only when 

total saving, calc-:J.la-':;ed a-;; ~hc ::~:rev:'.ous yca:·'s tax rate and p::-ices, 

falls l::elo;-; the totc.l saving mi!l.imoun ti-.at an i~c;·ease :'.n the ta.:x. rate 

a:1:d pr:'.ces - chac·cre:t. for lot:al gove;·n;nent bus:i.nees unciertai<il16s - is 

:provo~-ced. =-~ o.rdc:c to ·.::J"'ing total sav::.ng bac~-c to the mini:r.u:r. leve l. Thus, 

an increase in respo~se to tt.is s:i.tuation is an automatic :-esult of 

rrixarily tt.e develop~e~t of ~et coats anö. tax revenues. In this case, 

tie autono:r.ous chane-e in tax "'evenue (= the :'.ncrease in the tax rate 

rmJl tipl i ed. l:: y t:. e :pre l imi:'lary-factor) is .;r:ea ter t!-.an zero. 

In equations l~ o. 22-24, the loc2-l au t~ o:::' i ties calcula te next t!:-. e flo·..: 

of lit.-:u:i.d fundo for the budget year-, h•hici:. co~sists of capital saving 



526 

( excluci:i..:'lg the inc!'ease r-esul ting fror.1 •.. ;i thdra;·:als from t?:.e tax 

stabilizat:'..on funä.) and tc.e C:eposit surplt:s/deficit (co!l.sisti~ !T.ainly 

of capital income from sales of reai estate less purchases) accruing to 

the tax stab:i..lization f~!l.å., including appropriaticns set aside for 

special purposes. 

In e~ations Nos. 25-21, the derrree of financial lever~e, d~fined as 

the flow of li~id funds pl~s cash balances at the begir~inc of the 

year less the mir-imum necessary cash balance at the end. of t~e year 

(=sur-plus/deficit of cash balances at the yea!''s outset), remaining 

a~ter the investment mir-imum has been financed is determi!l.ed. Equation 

No. 28 d.etermines t~e cha.nge in investMer.t for the ·oud€-et year. Ti::!e 

change in ~ bala:nces emerges consequently as a resid..:..!al in the con

cluä.ing equation (No. 29). 

Part of the cha:~e in invcstment is eaused by real faotars (e.g. the 

previous year 's inves tment ex:yend.i tu:·es), t•hic!:l deternir!e ninimur.~ 

investment. The renai!l.ing part of i!l.vestment expenä.iture (e.g. changes 

other than those minimal ly necessary), <ltic~ the authori ties can 

influence, is financiallv de~ermi!l.ed (as op~oseä. to that ~etermined by 

real factors). If the total fi~ncial saving ~in:i..rr.um tas necessitateä. 

tax and price increases, the degree of :'i~a:'lc:i..al lever·age (over and. 

above the necessary minimum) is equ.al to zero. ·:'he dec:i..siO!l. to increase 

the tax ~ate an~ Frices for services thus i~plies that investment u.nder

ta.'<en equals the :i..!1.vest:r.e!1.t :P.inimum (No. 28) and the cash ·::~alances at 

the end of the year e·qual the min:i..:r.al necessary amount (Ho. 29a). 

On the other hand, •rhen total savi~· surpasses the m:i..nirr.um level of 

total financial saving, both investment ex?enditure a!l.d cash balances 

•.·rill be greater than their r.tinir:run val<.~es (1:\o. 28"J a!l.d 29~). Decisions 

of the au thori ties affecting r,on-a~to=tic investnen't expendi ture 

( expenC.i ture ab o ve t~e R;:'..n:'..mum) are baseC. on 'the au thori ties' expecta tians 

reeardi!l.g eecnornie events a!l.d the change i~ residual financial resources 

( = ca pi tal sa ving, de:yosi t s·.l:!'plus/defici t, and. surplus/deficit in cash 

balances at the ot:.tset of the budget year). Optirr.istic expectations 

result in the decision to invest more than us01.al, while peasimistic 

expectations result i~ the decision to invest less than usual. This 

deciaion Car! therefore r-esult in a cash balance increase or decrease 
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on to:p of that ~1hich acm:rred earlier in t2le moå.el via the ö.eternir..ation 

of funds. 

The nodel conteins a number of rest~ictions, of hnich the investment 

ninitt~n and ninimum cash oalance level are the nost central . ~he 

restrictions generally esta'::llish minint;.n Ol' naximum ".oo'.lnds for oertein 

endogenous variables. F!'o:r. the point of vie~-~ of the local authorities, 

theo.e restr·ictiona are determineci. from • .. ;i thot:t by tech!'lical, legal , or 

institutional constraints. 

The budge t-model for the l ooal govcr:rur.ent whioh fir.ar:ces ei ther exclusive

ly or partially ·..;ii;h borro· .. ;ed f·J.:'lds includes 35 and 37 ec;:uations, 

respeotively. Of these, 17 equations remair. unch~ed fron the above 

mode l. New equa. tions occur prL'tarily in conneotion · . .;i th borro· .. ·ing. 

Cash balances and short- term borrowing are ~.:sed as buffers against 

variations in lo:p,;-ter:n borrowil'Y'i in order t o reduce the :possible burden 

resulting from ti~ht credit conditions. ~~ring easy money yea~s , i n

creased long-t erm borrowing is availed to build-up lic_:uidity. WheP

credi t conditions are restricti\~, investment in the model is finanoed 

with liquid balanoas and sho~t-term borr.owing when necessary, si!'lce 

the sale of long-term debt ~ay be difficult. rfuen conditions lighten 

and long-term debt is more easily placed, short-term nett is repaid. 

Accordi:ng to the nodel, it is only 1<1hen local governnents reach a 

liquidity ceiling thet tight credit conditions begin to slowly teke 

effect . That long- t erm debt wtioh cannot be sold ca!'l no longer be 

totally compensated for by increased short-terrr. borravling and decreases 

in liquid balances. Thus t he local authorities are forced to postpone 

some part of investnent expenditure. In addition, expectations of 

(continued) tight oredit condit~ons can result in a tax rate increase , 

which may be necessitated oy unavoidable investrnent expenditure (the 

investment ninimum) . 



4. 3. 1:h~ ~oE:e1_-~e~bEi~al ;Qif.f~r~::'lE,e~ ~e _i t.,~ e!! !h~ ~FJ.!!dl_na ~n!! ge~e.!!i!!8' 

Qo.!!!m~l_tl_e~ 

The budget-r;ladel distine-.lishes in certa::..r.. respec~s bet·,·:ee!:l. ex:panding 

and recedi!.'lg communi ties, r:~ er e t:be se terms are defined in terms of 

dexocra:phic cr~:~es. Tte resulting model-technical ~ifferences are 

acco~tei fo~ in ter~s of permaneni distinctions associated with the 

local government's situe~ion (erising in connection with ~JClical 

fluctua tians, cievelopment of the tax ba<Je, the 6"TOvJtll of desired invest

ment, etc.) and lol".g-term evaluations (of, for exanple, the meana of 

ö.ebt fina.r..ce). 

CHAPI'ERS 11 -30. TESl'DW T3E ~1lODEL 

1 . The Statistical Population and S~atiatical Methodolo5-y 

The hy:;x>these::; for:r.ulatcC.. ccncerning the objectives o:' local governmental 

au thori ties have been testad ;·:i th the a id of :ruestioneers diGtri bu te d 

among 125 ra.ndomly c!losen ex:pa!:l.d:'..ng anci I·eceding comm1..mi ties. Further

rr.ore, t:~e mc.in feä.tures of the rr.ori.el ~ave been tes'tcd for the :period 

1953-1965 '•Jith ocrrelation and multiEle regression ana.lysis ueing 

yearly c!::ar...ses in expendi ·b.re and revenue d;;,~a for a ranå.omly selected 

gr ou r of 14C eJr.panding and reced:::ng communi ties. Since the empil·ical 

investigation did not touch ~pon the question of whict or~er budget 

decisions follow, the ac~al testi!l(! of the rnadel <:as ::-estricteä. in this 

respect . 

2 . The General t(odel 

Many of the nodel's eq:,~ations have s..;,;nificant ex-ola!:l.atory value , and 

appear l:iGhly valid. The medel was r.~ost s·J.ccessful in explair-i:r-g the 

be!'.avio::- of :prim2ry then of county council gover:.1111ental er.ti ties . 1 ) 

Empirical research fir.dings also i~~cate that local goverruw.e~ts act 

"short-:sigh":;edly", t-s in the :noå.el, when pla."l:.'ling the yearly b:.t.dget {e .g . 

:particul<i.I'ly •.d th ~e gard to tempo!'ary tax ra te a.ecreases and small 

repetitive tax ::-ate increases) . 

1) Frimary governmental bodies include political entities such as the 
c i ty of Stock.'10lm. Cou:'lty council s rre!:l.erally include a nu m ber of 
c i ties or other primary local gover:nme~tts bounö. tagether by a 
common fiscal-:lolitical a.:;>pa.rat,~s . 
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Of the different variants of the medel, the one for the local government 

financing with both saving and borrowed funds appears most generally 

applicable. 

3. Differences between Expanding and Receding Communities 

The majority of hypotheses on the long-term differences distinguishing 

expanding and receding communities were supported by research fin~ings. 

Campared Hi th the receding communi ty, the typical expanding communi ty 

had: higher taxation power (~ taxable income per resident); higher gross 

costs and investment expendi ture per resident; a higher ra te of gro~1th 

of investment; smaller S~<redish state grants; less investment financed 

'fli th sa vina ( = tax and fee revenue) J a lo Her level of finance obtained 

through f'und \>Ii thdra·,rals; lower liquidi ty; more extensive business

-oriented activi ty; fe•,rer local recessions; fe~1er local cyclical Sl<~ings 

and less fluctuations through time in the tax base and level of capital 

saving. Differences arising due to the pace of development (= percentage 

change in population between 1952 and 1965) have on the other hand led 

to fe1.;er distinatians bet~<reen short-term expenditure and revenue changes 

than .ras expected. Delegation of governmental enti ties bet· . .,een the three 

model variants according to the pace of development thus received little 

empirical support in the case of primary communities. 

In addition, taken as a group, county councils proved more homogeneous 

than primary communi ties. 

4 . The Swedish state' s Policy Measures 

The medel distinguishes bet~oreen those yearly changes in investment which 

resul t from Swedish sta te policy and those which depend on the local 

authorities' 01m discretion. During the period 1953-1965, the state's 

influence appears most decisive for investment expenditure, for which 

different state authorities have had control over the short-run time 

disposition (obliga:tory construction of schools, road and high1~y 

construction supported by state grants, civil defense investment, and 

combined state-local recession provisional work projects). On the average, 

some11hat more than 20 % of' the yearly changes in investment resul ted from 

the state's investment timing. 
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Fu:r.ther:r.ore, for tl::e 1952-1957 period, it appears to be more the exception 

that local governT.ents Lave postpoT-e~ iT-vest~ent projects as a result of 

refu:;e::l. ·a·..\ il ding ::>et-mi t s (as:;ociateci. ~Ii tr. the gc)')eral ~nd at time s policy 

o:!:'ientcd national b".lilding re gula tians i~ Swecien). Be-c•,Jeen 1960-1961 

and ~963 (the seeond haif)-1965, the effect of tir:ht credi t concii tior::s 

seeros to have only had a negligible effect on local government investmer.t. 

CF.AP'I'ERS 31-33. ·rHE DEVELOP!•iEt\T OF EXPE!offiiT'JRE AND RE\TEWE DURTIG 

DIFFERENT CYCLICAL PF.ASES IN LOCAL ECONOPUC .1\.CTI'.TITY 

1. :'he r~odel 

Du e to the reluctancc a.ssocia ted ·,;i th tax increases in the moU.cl, tbe 

gro· .. ;th of expendi tt.:.res edj14sts ~ to the ero~1th of incorr.e, tban the 

opposi te. Applied to a :'ou r year cycle ~-;i tt regular turning :points, 

local government expendit~re and revenile teni to ievelop in a cyclioally 

stabiliz.ing r.1anner ir. the r.1odel. Investment ex:pansion ::.s concentrated 

to recessive years an~ tax increases to mainly e:x::pa!:lsive yea:!:'s. The 

behavicral pattern sho•.•n: by the medel attrib'..ltes the te~dency to·,lar:ls 

cyclical stability mair.ly to the t•,Jo yea.r lac assoeiated ·>'Ii th the tax 

b.:;.se. Duriro.g a.syrnmetc:-ical eyeles the counter-cyelical :po·,;er of the tax 

base is substar.tially reauced. IP- s,ddition, this tends to be the ease 

for o".;hc:!:' nodel-variables ~uring a.synmetrica.l cyelical act i vi ty. 

2. The Actual Development o~ the Model's Quantities During Different 

Cyclical Phases in Local Economic Aetivity 

The aeta~l inf'l'.le!1.ee of ehanges in local govern-nent :!:'evenue and expencii

tt.:.re o~ local eecnornie activity does not appear to have followed any 

ciisti~et :;>attern for those comm~nities researohei. O~servcci values of 

tl:e vario~s variaoles ·..lsed in the :r.odel do ~ot a:ppear to have follo~o~red. 

a:'1Y systematic :;>a th of dsvelopment :luring aetua.l eyelical changes in 

economic a.ctivi ty. In addition, the medel 's ·:.mil t-in stabilizing te~de~cy, 

generatcd for four year eyclical :patterns with regular turnil".g point s, 

is r.ot au:pporte~ 'ty real even t s. ·rhis si tua.tion e.ppears ";o be pre

dorninantly a resul t of the asyr.uoet1·ical and boon-oriented eyelical pattern 

characteristic of the roajoc:-ity of communities researched. An additional 
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cor..trib·J.tory i'actor to this pattern a.:ppears to be the timir..g o! s tate 

investment , ·,,;hi oh als o see:r.s :'..n-variant for cyclica~ ch;;..nges in local 

economic activity. 

CF.APTERS 34-36. CO"NCLUSIONS 

In chaptcrs 34-36 severa.! ccnolusions a:-e clr;;,.._-n. In atte;r.pting to get 

local gcven:~~:rent~ to a-ct OOtJ.nter-cycl::.cally to a g:.reater extent t!.an 

previcusly, the s-:;ate co·..<ld atte:r.:;Jt to s teer activi ty with the hel p of 

st:ir.lulative meas·.u·es (e ,g , invest:nent grar-te: VQ.:!'yiJ'lG with the oycle, 

oot:.n-:er-cyclical use of investment funds ) . Kore ef:ective credi ~ 

res trictio~t :r.igh t l:'..:r.:.. t l OM-term borro;-:inrr to ac b.;;,l in ves ':;r·tent 

ex:;>endi ture (to restrict building-up of l iqui::li ty). .A:'lotl:er :o~o:;>osal 

~10ul:l be to C.i;·ect cor.tractive neas-..;_res ::l:u~i!:lg ·ooo:r. yea:-s aga::.net highly 

e.x.:?a-'l.Sive comrr.uni-cies, 'lih.i:i.e reserving st:.!1'.ulat1ve mcasu:::-es for tr.e 

otl:er comJm.mit,ies ch:ring reces10ive yes,rs . To actieve a selective polic,v 

effect, the timir:g of state invest!r.ent expenci.i ture could be syr.chronized 

•,;ith -:he prevelent level of activity ir. local areas. Ac-';er.t ion s hculci 

alsc be :ira;m to the :possibil::.ty t~'1at a't'!;enpts -te steer· oertain ".;ypes of 

investment (e.g. ~1art:..a1 regula.tior. of investnen·~) may only affect the 

compos:'..t:on of i~vcstme~t e~er-diture, ~~:i not tte s:..ze . 

io/he!'e the ir.tenc.ed pi..i.rpose is improYement of tte basis for e~•actme:r.t of 

state eccnor.1ic policy, oerta.in "J~o:posals l:lave beer. ma.C..e fcr char.ges in 

local govex·men-':; fina.nce statist~ c s. 

Test resul ta ha-...:e al so ir.ciicated the neoess i ty of certain c!:al'l.,-'~es in U·.e 

:r.odel, tile l'eaul t of •nnich hc.s ·oeen furt~er sJ.m_vlifica.tior:. For example , 

e~er.d.i t·..~ re and revenue cr.arli:!'es conC..i tioned by pol itical conside re t i ens 

or· expeotatio~s re,;rarC.ing economic a.ctivi ty hCLve oeen expuYJgeci. f::::-om the 

rr.od.el. .As a ::::-esu:t t of res pecification i t ::.e no ~o~• pos:>ible to eimulate 

c!:a:"l(!es ir. local governrnen't ex:;>e:'ldi tu::-e anC. rever..ue on a ye;;,rly ba.sis . 

The research results also indicate t~~t loca~ governments have a restricted 

;;,ction lat i tu:ie in t:1e sho:·t-run (for the nea.rest budget year), _pa:::t icular

ly on the cost siC..e, ~hrough contin~al long-terrr. .vlar~i~1, it aeems t~at 

local governments should, on ".;he othe:' hand, be more ab::.e to ge.in central 

over the C.cveiopment of their :::-evenues anö. exper..U.itul'es. 
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The model presented here can even serve as a point of departure for 

construction of a long-term model . Such a model wo~ld - as an aggregate 

~ (that is to say for the entire local government sector) - not need 

to be so comprehensive . 



Ernst Jonsson 

XOfO!UNENS FINANSER 

Rättelser 1) 

Kryss (x) i vänster marginal betecknar rättelse av väsentlig innebörd. 

u = uppifrån ; n = nedifrån 

Sid Rad 

Del I ii 2u 

iv 15n 
x :x:x:xvii 12n 

63 4u 

84 5n 

129 4u 
141 8u 

264 3u 

279 7n 

310 10n 

326 1n 

367 9n 
385 1n 

Del II 10 14u 

27 14u 
x 30 9u 

46 10n 

x 61 10n 

121 1n 

152 9.n 

277 12u 

x 287 1u 

424 4n 

Rätt lydelse understru..l<en 

åtgärder ._ 

postulat _ ingår 

Därmed markeras 

kronor . Semilogaritmisk skala ; (Motsvarande :på sid 444 
rad 18u . ) 

(sid 337- 338) 
.KP 

Sminlt = 
~ (Motsvarande på sid 167. ) 

~ investeringsekvation~ växer 

samband (tabell 57) 

är _ starkt signif'ikant 

en _ starkt signifikant 

förskottet (_ xt • zt-2) 
ett staTkt eller mycket 

med stigande utvecklingsgrad (Motsvarande på sid 31 /1n/, 
46 /9n/ , 7J /4u/, 117 /6, 11u/, 212 /10n/, 322 /7u/, 
379 /13, 15n/. ) 

:drl ~:~ - år,t 
Xt=Xt-1 

Xoefi'icienten ko8 antas 
r-

nämnvärt :pris15;ä.nslig 

presenteras i appendix nr 

~e!e~n!e~~!i~n~r ( 11 st) 
k p -. 

+ (Lt) :r. 

= .b<1! + L~)min - (Jay_'<t ± ~t)lP + <sr' l 

kommunen, statlig styrning 

Xt=Xt-1 
Pt=Pt-1 

1 ) Enstaka smärre korrekturfel är eJ angivna 

v g v 



(forts ) 

Sid Rad Rätt l ydelse understruken 

Tabell-
del 

x 7 21u , kol 7 = 44,9 
15 13n automatiska bruttokostnadsförändri ngen 

17 5n , kol 3 .n8 (8..1.4) 
23 14n översikt" 1951-19~6 

40 1n )(1df ••.• 0,001 = 10183 . 0,0005 = 31 187 (Mot-
svarande på s~d 76 /1n/, 107 /9n/, 109 /6n/, 112 
/2n/; 114 /3P/, 121 /3n/, 128 /2n/ , 155 /1n/, 169 
/2n/. ) 

43 6u , kol 1 196,1-1965 
x 61 4u , kol 2 0,19 
x 61 ?u , kol 1 24- .?_6 

63 17u, kol 9 38..1. 40 
74 3u Märst a , O~o.fström, Umeå1 Valbo, Vallentuna 

76 17u, kol 11 78 , 81 
83 8u , kol 4, 5 0 ,86 0 ,74 

x 88 6u automatiska nettokostnads!ör-

x 94 ?u , kol 7 av stocken av kortfris-

94 1n av l ångfristig upplåning 

98 13u, kol 3 0,63 

104 5u , kol 3 eller 2för-

114 15n, kol 6 20 , 27 

123 1u perioden 19~-1965 

131 8n, kol 2 , 3 1 ~ 
131 ?n , kol 2 , 3 11. 2 

x 131 5n, kol 5 o 
x 134 9u , kol 4 41 (1 00) 

x 145. 18n, kol 5 l· 14 
150 4u perioden 195A- 1965 
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exkl. moms 

Kommunens finanser. Del I. En studie över årliga utgifts- och inkomstförändringar 
under perioden 1953-1965. Tabeller till del I. Del IT. ModeUer över budgetför
loppet av E JONSSON. Stockholm 1972 

The Management of Contingencies av P DOCHER TY. Stockholm 1972. 
Två modeller över budget förloppet i kommun.en av E JONSSON. Stockholm 1971. 
Intempriser. Styrning- motivation - resultatbedömning av G AR VIDSSON. Stock-

holm 1971. EFIJSveriges Mekanförbund. 
Internprissättning av L LARSSON, L SUNDQUIST & G ARVIDSSON. Stockholm 

1971. Stencil. 
Valutaproblem och valutapositioner i exportföretag och importföretag av C UGGLA. 

Stockholm 1971. 
Beslutstabeller l. Beskrivning av regelsamband av S PERSSON. EFI, Studentlitteratur, 

Lund 1971. 
Förhandlingar av L GUSTAFSSON. Stockbolm 1971. Säljes genom BokförJaget 

Prisma. 
Investeringar i skog - en lönsamhetsanalys av G VON ESSEN. Stockholm 1971. 
Japan - ekonomi och politik. Under redaktion av A ABRAHAMSON, P GORPB, 

B NYGREN. Utgiven i samarbete med HHS och JFL. Stockholm 1971. 
Kortsiktiga effekter av trafikinformation. En studie av förekomste.n och effekten av 

informationen via massmedia i samband med högertrafikomläggningen 1967 
av I BJöRKMAN. Stockholm 1971. 

The Congruity Principle and the Effect of Relation Strengtb av B STOLT. Stockbolm 
1971. stencil. 

Svensk finanspolitik i teori och praktik av E LUNDBERG m. fl. Stockholm 1971. EFI( 
Aldus/Bonniers. 

Prissättning av gatuutrymme av J O JANSSON. Malmö 1971. 
Människor och företag i kommunikationssambället. Några bidrag till debatten om 

medinflytande, konsumentfrågor och företagsbesJuL Under redaktion av L-G 
MAITSSON. Stockholm 1971. 

Förteckning över trebetygsuppsatser i företagsekonomi 1965--1970. Stockholm 
1971. Stencil. 

Lokalisering och ekonomisk strukturutveckling av R BACK, H DALBORG & 
L OTIERBECK. Malmö 1970. 

Gemensamt beslutsfattande genom förhandlingar av L GUSTAPSSON. 
Stockholm 1970. Stencil. 

Assessment and Evaluatian of Subjective Prohability Distributions av C-A S STAt!L 
VON HOLSTEIN. Malmö 1970. 

Linjär programmering vid företagsstyrning av V LAINE. Malmö 1970. Säljes genom 

95:-
46:75 
30:-

65:-

17:-

40:-

45:7S 

17:50 
30:-

18:70 

40:-

15:-

50:-
30:-

16: so 

S:-

40: -

20:-

31:50 

Bokförlaget Prisma. 30: -
Traditionella kallcylmetoder och linjär programmering av G AHLBERG & 5-I 

SUNDQVIST. Stockholm 1970. Säljes genom Bokförlaget Prisma. 
Budgetering - en litteraturöversikt av I BERGSTRAND, P GAVATIN, 

A MAGNUSSON & L SAMUELSON. Utgiven i samarbete med Sveriges 
Mekanförbund. Stockholm 1970. 

Beslutsfattande med datorsimulering av S-1 SUNDQVIST & J-E öSTERLUND. 
Stockholm J 970. Steocil. 

Retail Pricing av H NYSTRöM. Stockholm 1970. 
Seminarieuppsatser i ekonomisk psykologi 1965--1970. Stockholm 1970. Stencil. 
Psychological Approaches to the Study of Saving av F öLANDER & C-M SEIPEL. 

Urbana, ID. 1970. Säljes genom EFI och University of ntinois, Bureau of Eco-

35:-

60:-

25:-
45: -
10: -

nomic and Business Research, Urbana, nt. 17: SO 

•) En förteckning över institutets samtliga skrifter, inkl. studier i ekonomisk psykologi, kan er
hlllas frän EFI. 
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Kon.l'1lrrens med presenter och tjänster av C-M SEIPEL. Stockholm 1970. Stencil. 
Inducing Resistance to Tersuasion: Generality and SpecHicity in the Effects of Defense

by-Refut.ation av K NOWAK. Stockholm 1970. Ste.ncil. 
Situational Factors ia Choice Behavior- four Research Papers av R G SANDELL. 
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Premiums - Forgotten by Theory av C-M SEIPEL. Stockholm 1970. stencil. 
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Stockholm 1970. Steocil. 
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de märkespreferenser av F ÖLANDER, E HJELMSTRÖM, J J LILLIESKÖLD 
& A PERSSON. Stockholm 1970. Stencil. 

Mål- och målformuleringsproblem i en organisation av S MELESKO. Stockbolm 
1970. Stcncil. 

Sammansatta pLaneringsprocesser av J ODHNOFF & C-G OLOFSSON. Stockholm 
1970. Stencil. 

Ekonomisk politik i förvandling . Några bidrag till debatten kring samhällsekono
miska problem. Under redaktion av B LUNDBERG & T BACKELIN. Stock· 
holm 1970. 

Informations- och transaktionsbeteende på aktiemarknaden av U LUNDMAN. 
Stockholm 1969. Stencil. 

Assessment of Subjective Prohability Distributions - Three Experimental Studies 
av C-A S ST~L VON HOLSffiiN. Stoclcholm 1969. Stencil. 

Kommunikation och påverkan av K NOWAK & K-B WÄRNERYD. Stockbolm 
1969. Säljes genom Bokförlaget PrismJl., 

Byggarbetsledarens miljö, motivation och attityder av S-E SJöSTRAND. Stockbolm 
1969. 

Modeller för prognos av inbetalningar från kunder av B PETERSSOHN. Stock
holm 1969. Stencil. 

Svenska företags valutaproblem av C UGGLA. Stockholm 1969. Stencil. 
Some Problems in the Practical Application of Bayesiao Decision Theory av C-A S 

ST~L VON HOLSTEIN. Stockholm 1969. Stencil. 
Byggföretagets planering. En studie av förväntningar och avvikelser vid den kort

siktiga projektplaneringen vid 14 byggföretag av P GORPE. Stockholm 1969. 
Stencil. 

Long-range Decision Models in Mining av N-E NOREN. Stockholm 1969. 
Integration and Efficiency in Marketing systems av L-0 MATTSSON. Stockholm 

1969. 
Tbe Demand for Scheduled, Intra-European Air Transportatian av p.J ÖSI'BERG. 

Stockholm 1969. Stencil. 
Bostadsefterfrågans bestämningsfaktorer av G DU R.JETZ & G ERIKSSON. 

Stockholm 1969. Utgiven i sarnarbete med IUI. Distribueras genom Almqvist & 
Wiksell. 

Huvuddrag av några beslutsmodeller för gruvdrift och malmbehandling av N-E 
NOREN. Stockholm 1968. Stencil. 

Teknisk förnyelse - en studie av anläggningsmaskiners utveckling och ekonomi av 
C-G BURW & S ÅGREN. Stockholm 1968. Stencil. 

Investeringsfonders lönsamhet av S-E JOHANSSON & H EDENHAMMAR Stock
holm 1968. 

Leveransservice som konkurrensmedel av B CARLSON. Stockholm 19.68. Stcncil. 
Pricing of Copper in International Trade - A Case Study of the Price Stabilisation 

Problem av P BOHM. Stockholm 1968. 
Kommunernas stöd till företag 1964-66 av I BLIASSON. Stockholm 1968. Ste.ncil. 
Individen och massmedia av D LUNDBERG & O HULT~N. Stockholm 1968. 
Rekrytering och vidareutbildning av företagsledare av A LINDSTRöM. Stockholm 

1.967. Ste.ncil. 
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Decisions under Risk av B NÄSLUND. Stockholm 1967. 
Ränteberäkningar i investeringskalkylen av K-E WAHLSTRöM. Stockholm 1967. 

Stencil. 
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1967. Stencil 
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holm 1967. Stencil. 
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Regionala externa\ economies av B THORNGREN. Stockholm 1967. Stencil. 
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Två experiment rörande effekten av skrämselpropaganda av K NOWAK. Stock
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Perception av reklamstimulL Två experimentella studier av A BJUVMAN & M 
SCHÖTT samt J BJöRKMAN & K HERBST. Stockholm 1966. Stencil. 15: -

Likheten mellan väljare och valobjett som allmänt valkriterium av R SANDELL. 
Stockholm 1966. Stencil 15;-

Metoder vid för- och eftermätning av kommunikationseffekter av S THORSLUND. 
Stoc.kholm 1966. Stencil. 12:-

Informationsspridning och opinionsbildning i trafikslilcerhetsfrågor av L-G REM-
STRAND. Stockholm 1966. Stencil. 20:-

Bn spelteoretisk modell tillämpad inom byggnadsbranschen av L FRITZ, G HJORT 
& M PETTERSSON. Stockbolm 1965. Stencil. (utg.) 

Om distributörsmärken av B CARLSON & B KUSOFFSKY. Stockbolm 1965. 20:-
Konsumentbeteende ur teoretisk synvinkel av R SANDBLL. Stockholm 1965. 

stencil. 15: -
Företagets externa kommunikation. Några artiklar kring ett tema av K NOWAK, 

R SANDELL & K-E WARNERYD. Stockholm 1965. Stencil. ts:-
Problem i sovjetrysk planekonomi av A MONTGOMERY. Stockholm 1965. 

stencil. 7: .50 

27. 


