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I~HfJ!;If.Å.LL 

I ciel I (kapi ;.el ':r7) iJeskrivs översiktligt en moci.ell över 1:ud.3"etförlop

l'et i i-l:om:mtr.e:n.. l:ociei.len är avsedd att ge en fcrenklai bild. över beslats

förlop-pet vid O.en årliga budgetbestämninsen. i~ll t efter komrounty:i) finns 

modellen i tre oli~a varianter. I del II lämnas en detaljerad. red.o,q·örelse 

fö::- olika modellvarial:ter. Hed.ogörelsen i ci.el II kompletterar ~i ~:i sätt 

tle!l. översi!::tliga moo.ellbeskrivnine:en i CJ.el I. :Sesk"'iVl:Jingen i del II för

utsätter s.::.mtiliig·t, a t t läsaren först studerar motsvarande ka~i te l :;. del 

I. Alternativt kan ci.ess;;. kapitel ~ä:<:as parallellt. Kapitel 1 i del Ii in

leder meci. det enklaste fallet, en modell för en syaranciefinansieranci.e 

(planeraci. och faktisk upplåning = o) kommun • .Jen s:parand.efinans::..eranie 

kommunen antas vara starkt tillbak2.gåencte. Grundct.raeen i moc.elle?J. i f:'<:-J"'.:. 

bes~rivs även kortfattat i kapitel 6 i del r. 

I ~.pitel 2 i del II presenteras - sii.sO!r. ~ompler.\ei!.t ti!l ka!~itei 7 i 

del I - modellen för <.ien andra ytterlig-heten: er. liir.efiM.nsier<:ntle kom

mun (planera-o sr><:.rande är lika med minimum en:!.igt kommun<J.llar,er.), vi.lken 

antas vara lika med en starkt exflano.erana.e konmun. Kommunen a.nte1.s vara u.t

satt för statlig styrning via kredl tma.r.kna.den. t:iod.ellen i kapitel 2 visar 

därmed bland annat kommunens beteenQe inför sadan styrning. 

l•lou.elldiskussionen utmynnar i kap i te l 3 i en modell för !ien tredje - c lan

dade - kommuntypen - en låne- och sparandefinansierancie kommun. ~enna ~om

~tntyp antas omfatta bade expancierande och tillba~gäenue kcmouner. Låne

finansieringsgraden ökar dock antagliGen mea utvecklingsgraden. rteäoeörelsen 

i kapitel 3 kompletterar u.en översiY.tli~a presentationen i kapitel 7 i del I. 

Hur modellen för en lancistingskommun skiljer sig frän modellen för en pri

märkommun diskuteras slutligen i kapitel 4. 

Del II innehåller även tre appendices. I kapitel 1 redovisas endast en för

kortad version av cien inledande modellei<vationei!., i vilken existerande inves

teringsönsKemål (= den hypotetiska investeringsvolynen) i kow.runen bestäms. 

Den detalJerade versionen av denna ekvation presenteras i appendix 1. 

Förändrinear i modellen vid alternativa antaganden behandlas därefter i 

a:;;Jpendix 2. fledog0relsen i detta a?penciix är ett kor.tplement till den diskur;;

sion, som förs i ka.pi tel 8 i :iel I. Appendix 3 innehåller slutligen en över-



siktl~ bcskri vnirc av två alternati~~ (rekursivt respektive sioultant) 

mouellförlopp, vilka endast an~yds i de l l (~apitel b) . 

.t.'n läsanvisnin[~ i'i:nnu ;>i ~i:i xi. 
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x i 

I del II :9resenteras en moC.ell - i olika varianter - över budeetförloppet 

i kommunen. För läsare, som endast är intresserade av modellens huvuddrag 

och den empriska tcste~, är det tillräckligt att läsa del I. Jel II vänder 

siG i stället till läsare, so~ vill ta del av den fullständiga modellen 

(i olika v~ri~~ter). För att få en allQän inblic~ i Qer~ moC.ell är net 

dock inte nödvän:iigt att läsa följande: 

1. J, vs ni t t ;ned. hä~·led.t'J.ine;ar, bevis eller metoddiskussior.er 

2. Avsr~i t t med samrnanstälb.inga!· över e0cvationerr.a. i respektive mociell 

L~sare, som inte är intresserade av dessa punkter, kan därför hoppa över 

avsnitt förseida me~ asterisk (*)• Vid sådaP-a avsnitt anges även inon 

parentes Qe aiaor, sow. asterisken omfattar. studien kan därmed förslegs

vis läsas i följande ordning~ 

Del I Del II (sidhänvisning inom parentes 

Kapitel Ka:9itel Avsnitt Figur 

A. Allr.'län introduktion 2, 4-5 
B. Uodell för en sparan- 6 1 1-10.2(1-22) 

definansierand~ kon- 11-13. 5(26-34) 
r:IUIJ 13.7-15.2 (42-4;\l) 

15.4-16(53-58) 
1[.2-20(60-71.) 
21.3-21.5B(78-81) 
21.D ( 82-83) 
21.9C-22.2(111-120 ) 
22.4-22.14(147-164) 1( 149) 

2~ 159) 
22. 1 5C-22. 17 3 169 
(167-170) 
22. 19( 171-174) 

-utveckling i kon- 31 23( 175-190) 
junkturförloppet 

c. ~!odell för en lå.ne- 7 2 1-4(191-194) 
finansierande kommun 5.2-6.3(198-203) 7(265) 

9-11(206-219) 8(269) 
13-14(227-231) 9015) 
16-20.2 ~2~3-21.4~ 
20.JB-D 2ö1-282 
?0~4J3(2~.1-294) 
21 (320-321) 

D. Modell för en lane- 7 3 1-4p22-324) 
~ch sparandefinan- 6-9 331-.B5) 
sierande kommun 11-14(339-342) 11 (345) 

12(367) 
16-18(371-374) B(373) 

E. j;lod.ellen för la,nds-
1-6(375-376) tingskommunen 4 

(.:lirka 170 sid) 



:.<ii 

Genom att studera de angivna figurerna (fl ödes-, pil- och strukturschemata) 

kan läsaren få en överblick över de olika mo~ellförloppen. För att göra det 

lättare att jämföra de olika model lvarianterna anges dessutom i bilaga 3 

vilka ekvationer, som är gemensamma för de olika varianterna. En förteck

ning över de beteckningar som används finns vidare i bilaga 2. 

~e bevis och härle~~ngar, som är särskilt utrymmeskrävande är inte med

tagna. ~essa redovisas i stället separat och f inns att tillgå hos författa

ren. Hänvisningar till Qessa utelämnade bevis och härledningar markeras i 

texten ~d dubbla asterisker (*~) . 1 ) 

1) Avsnitt med följande innehåll är inte medtagna; 

a • .!i~~ E_e_!i.§. rörande investeringarnas ocil kassans storlek enligt mo
dellen. 

b • .Q.mfor,m~l~r.!llfl:~ !ö!. .§.k;e.t_!nl,~- Hägra av de variabler ( totalaparandet , 
kapitalsparan~et, den autonoma skatteintäktsförändringen), som fram
kommer såsom restposter i modelle~omformuleras - vid sidan av denna 
- till uttryck möjliga att skatta. Modellens antaganden blir därmed 
testbara i större utsträckning än eljest . Avsnitten enligt a) och ö) 
är endast av modelltekniskt intresse. 

c, En inledande modell för en l&n..finansierande kommun. I denna modell 
fön1ts"iitts-kommunen kunna låne. så mycket den önsY"..ar. Nodellen utgör 
därmed endast en bakgrund och introduktion till ~en slutgiltiga 
mer verklighetsnära modellen- med statlig styrning via kreditmark
naden, vilken redovisas i kapitel 2. 
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KAPITEL l. MODELL ÖVER BUDGETFÖRLOPPET I EN SP ARANDEFINANSIER.ANDE KOMMUll) 

l. INLEDNING 

Kapitel 6 (del I) presenterar översiktligt en modell över budgetförloppet i 

en sparandefinansierande (planerad och faktisk upplåning = O) kommun, vilken 

antas vara lika med en starkt tillbakagående kommun. I det följande lämna s 

en detaljerad redogörelse för denna modell. Vid studiet av denna redogörelse 

bör kapitel 6 (del I) läsas parallellt. 

Redogörelsen inleds med en presentation av de olika leden i det stegvisa 

modellförloppet (avsnitt l - 21). Modellen presenteras därefter i sin helhet 

i avsnitt 22. I samband därmed lämnas även en sammanfattande redogörelse för 

modellens egenskaper (t ex endogena och exogena variabler, de olika slagen av 

ekvationer, beslutsvariablerna samt ordningsföljden i modellen). 

Avslutningsvis diskuteras i avsnitt 23 hur olika modellstorheter utvecklas i 

några schematiska konjunkturförlopp. Detta avsnitt är ett komplement till 

kapitel 31 ("Modellförloppet och den lokala konjunkturen") i del I. 

Modellen återges i ett flödesschema i figur l (sid 149) och i figur 2 (sid 

159). Modellens struktur åskådliggörs dessutom i figur J (sid 169). 

2. BETECKNINGAR 

Modellen presenteras i löpande priser. Modellen kan antingen avse beräknade 

(budgeterade) eller taktiska värden. Modellen kan med andra ord gä1la 

ex ante eller ex post. En behållnings(stock-)variabel kommer att anges med 

vänster superskrift (s). Finns inte detta angivet är det fråga oro en flö-

l) Avsnitt försedda med asterisk ('*)kan överhoppas av de, som inte är 
intresserade av den mer ingående bevisföringen eller metoddiskussionen. 



des(flow-)variabel. Undantag härifrån är dock flödet av likvida medel 

som betecknas med superskrift f(fF). Tidsdateringen sker med subskrift 

till höger och betyder vid en stockvariabel vid slutet av respektive år. 

Koefficienter, som kan förändras över tiden, är tidsindicerade (t som sub

skrift till vinster). På motsvarande sätt är koefficienter, som skiljer 

sig mellan expanderande och tillbakagående kommuner, kommunindicerade (k 

såsom vänster subskrift). 

En förteclol.ing över använda beteckningar finns i bilaga 2. Begreppet 

automatiska förändringar kommer att innefatta: 

a) förändringar under budgetåret eller tidigare år i en exogen variabel 

(t ex konsumentpriser, nominella löner). De exogena variablerna kan 

även bestå av statliga handlingspatametrar; 

b) förändringar i endogena variabler 'Ud.i/lllre år eller - i vissa fall -

förändring i en endogen variabel under budgetåret (t ex investerings

minimum). De förstnämnda förändringarna är exogent be e tämda under bud

getåret i fråga; 

c) fölii.nd.i'i:ap.r.i kommunala handlingsparametrar tidigare år (t ex investe

ringar, utdebitering). 

3. DEN HYPOTE'l'ISKA. INVESTERINGSVOLDlEN (ekvation nr l) 

I•Iodellförloppet inleds med att kommunledningen fastställer den s k hypote

tiska investeringsvolymen (D existerande investeringsönskemål) under bud

getåret. En bestämning av denna volym är en nödvändig utgångspunkt för 

modellen. Enligt en förkortad version bestäms denna volym på följande sätt:
1

) 

den hypote
tiska inves
teringsvo
lymen 

r 
reinveste
ringsönske
mål år t 

+ (~-K,._,) J 
skillnad mellan 
önskad och faktisk 
kapitalstock = ny
investeringsönske
mål år t 

byggnadskostnadsförä~d

ring under år t 

1) Den detaljerade versionen för den hypotetiska investeringsvolymens bestäm
ning redovisas i appendix. 1 • 



där K* ~ommunens önskade kapi t alstock (med hänsyn till de önskemål 

ooh krav på investeringar, som ställe på olika håll inom 

kommunen) 

K kommunens faktiska kapitalstock 

m den ekonomiska livslängden 

l relativ nominell lönaförändring 

d relati v förändring av byggnadskostnader exklusive löner 

ht lönernas andel av nettoinvesteringskostnaden i år (t-1) : s 

priser 

3 

Enligt denna formulering multipliceras investeringeönskemålen, vilka är 

uttryckta i pris- och leneförhållanden år t - 1, med ett index, som återger 

byggnadskostnadsförändringen under budgetåret (= år t) . 

Den hypotetiska i nvesteringsvolymen innefattar endast de investeringar , som 

kan tänkas i ngå i den kommunala budgeten. Modellen utgår därvid från att 

det kommunala bostadsbyggandet handhas av fristående aktiebolag ooh stif

telser, som ligger utanför den kommunala budgeten, Vid detta antagande 

ingår inte bostadsinvesteringarna - utan enbart nesa för- och f öljdi nves

teringar i den hypotetiska investeringsvolymen. 

Den hypotetiska investeringsvolymen avser vidare nettoinvesteringarna 

(dvs exklusive statl i ga investeringsbidrag). 
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4, nNESTERmGsM:rnD.IlJll~ (ekvation nr 2) 

Ned utgångspunkt frän den hypotetiska investeringsvolymen fastställer kom

munledningen investeringsminimum. De investeringar, där kommunledningen 

från teknisk-institutionell synpunkt saknar handlingsfrihet beträffande 

den kortsiktiga tidsförläggningen, bildar detta minimum. Följande inves

teringar ingår enligt modellen i investeringsminimum: 

investe
ringsmini
mum år t 

+ 

[ 
NR 

ta10 ' 1 t-1 

'-------..,..-

följdinveste
ringar till 
föregående 
års investe
ringar år t 

+ 

statligt 
tidsbe
stämda 
investe-
r i ngar 
år t 

direkta förin
vesteringar 
till bost. år t 

l (1+lt) ht + (1-ht)(1+dt)] 
L---__________________ _/ 

B 

N 

direkta förinvesteringar 
till näringslivets inves
teringar år t 

byggnadskostnadsförändring
ar år t 

faktiska (R) nettoinvesteringar 

bostadsbeståndet i kommunen 

näringslivets kapitalstock i kommunen 

~max den maximala kapitalstock i näringslivet, som kan försörjas 

av vid en viss tidpunkt existerande kommunala anläggningar 

(= kapacLtetstak) 

+ 

Liksom vid den hypotetiska investeringsvolymen multipliceras investeringar

na- uttryckta i år t-1:s pris- ooh lönaförhållanden-med ett index för 

byggnadskostnadsförändringen under år t, 

De tekniska koefficienterna ta2 , ta5 och ta10 (~o) kan förändras över 

tiden till följd av teknisk utveckling, standardförändringar etc, 
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Bostadsbyggandets omfattning och tidsförläggning förutsätts vara bestämd 

av statliga myndigheter. Jvlodellen utgår på så sätt ifrån att bostads

byggandet under exempelvis budgetåret eller året därpå ligger utanför 

kommunens kontroll. Enligt modellen kan kommunen - till följd av tekniska 

bindningar - därefter inte heller påverka ue ~irekta förinvesteringar 

(vissa förberedelsearbeten för gator och vägar, ledningsinvesteringar 

för vatten, avlopp och elenergi) under budgetåret, som bostadsbyggandet 

året därpå förutsätter. Även vid följdinvesteringarna, vilka kan avse 

fleråriga byggnadsprojektellermaskin-och inventarieinvesteringar ut

lösta av föregående års byggnadsinvesteringar, är det fråga om tekniska 

bindningar. Vid de statligt tidsbestämda investeringarna är det i stäl

let fråga om institutionella bindningar. 

Beträffande övriga investeringar i den hypotetiska investeringsvolymen 

förutsätts kommunledningen ha begränsad eller obegränsad handlingsfri

het rörande den kortsiktiga tidsförläggningen (se appendix 1). 

5. DEN' :BESKATTNlliGSEARA DIXO~!STEN TVÅ ÅR FÖRE BUDGETÄRE!' (ekvation nr 3) 

Innan kommunledningen kan beräkna skatteintäktsförändringen vid före

gående års utdebitering, måste den beskattningsbara inkomsten två år 

före budgetåret vara fastställd. Denna inkomst är definitionsmässigt 

bestämd på följande sätt: 
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zt-2 
~ 

Den beskatt
ningsbara in
komsten divi
derad med 100 
(=antalet skat
tekTOnor år 

Antal medel-
man- inkom-
tal- sten 

Den andel av 
medelinkom
sten som ut
gör beskatt
ningsbar in
komst under 
år t-2 

:Beskatt
ningsbar 
inkomst 

skri v- ( :oin
na. för- tjänad 
värvs- inkomst) 
arbetan- per för
de år vä.rv-sar-

för juridis
ka. personer 
år t-2 

t-2 

t-2 betande 
år t-2 
(divide
rad med 
100) 

Enligt modellen kan zt_2 därefter specificeras på följande sätt: 

Den beskattningsbara 
inkomsten dividerad 
med 100 (=antalet 
skattekronor) år t-2 

Antal mantalsskrivna förvärvs
arbetande under år t-2 

' zt-3 • (1 + dgt-2) [ (1 +. lt-2) - cgt-3(1 + kt- 2) J 
l!eskattningebar inkomst (di vid; rad med 100) per för
värvsarbetande under år t-2 

eller 

zt-2 = 
~ 
DeQ beska.tt
ningsba.ra in
koDisten divi
derad. med 100 
(-antalet 
skattekronor 
år t-2) 

Ft-3 
~ 

För år t-3 
mantala
skrivna för
värv-sarbetan
de 

Relativ förändring under 
är t-2 av antalet man
talskrivna förvärvsarbe
tande 

(1 + lt-2) 
( 1 ) • ( 1 + kt-2) 

+ kt-2 

Relativ förändring av ~edelinko•sten per 
förvi.rvsarbeta.nde under år t-2 

:Beskattningsbar in
k~met för juridis
ka personer år t-2 
(dividerad med 100) 

zt-3 • 
~ 

MedelinkOlli sten 
( = intjänad i .n
komst ) per för
värvaarbetande 
år t-3 (divideNd 
med. 100) 



• [ 1 - cgt-3 • 
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Den andel av medelinkoms
ten, som utgör beskatt
ningsbar inkomst under 

Beskattningsbar 
inkomst (di viderad 
med 100) för juri
diska personer år 
t-2 

år t - 2 

där fit_
3 

"' relativ förändring av Ft_
3 

år t-2 genom nettoflyttningen 

under tiden 1/11 t-4 - 30/10 t-3 l) 

fnt _2 relativ förändring av Ft_3 år t genom förändringar i 

exempelvis yrkesverksamhetsgrad (t.ex. till följd av 

förändrad ålders- noh könsfördelning) i den år (t-3) 
mantalsskrivna befolkningen (exkl . förändringar genom 

flyttning, vilka i stället innefattas i f it_
3

) 

relativ föränd:rillg av zt-) år t - 2 förorsakad av fit_3 
och fnt_2 vid (t-3);s lönenivå~ 

~ genomsnittlig relativ nominell lönsförändring under år 

t-2 (exkl. effekten av dgt_2 i kommunen) 

relativ förändring av konsumentprisindex under år t-2 

"' genomsnittlig relativ reallönaförändring under år t - 2 

1 - cgt- 3 2 den andel av den intjänade inkomsten, som - genomsnitt

ligt sett - utgör beskattningsbar inkomst år t-3 

l ) 
Antalet förvärvsar betande påverkas med ett års tidseftersläpning av in
flyttning till r espektive utf lyttning från kommunen. 

Om in- r espekti ve utflyttni ngen äger rum före den 1/ll år t -l mantala
skri vs man i den nya kommunen från och med år t . I fall flyttningen in
träffar efter den 30/10 mant alsskriva man där för st år t +l, 
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= värdet ,. cgt antas för varje period sjunka i en 
1 +kt-2 

cgt-3 • 1+ 1 
t-2 takt, som bestäms av konsumentprisindex utveckling 

i relation till de nominella lönernas. Differensen 

mellan intjänad. och taxerad. inkomst ( = avdrag för re

sor, försäkringar, räntekostnader) samt ortsavdragen 

antas - för enkelhetens skull - följa konsumentpriser

na. l) Vid dessa antaganden kommer den beskattnings

bara inkomsten (exkl. juridiska personer) att öka 

snabbare än den intjänade inkomsten 

Utvecklingen av Zt bestäms följaktligen av fi, fn, 

dg, 1, k och v 

vt-3 = taxerad inkomst för juridiska personer under år t-3 

vt_2 q relativ förändring av Vt_
3 

under år t-2, 

6. DEN AUTOMATISKA SKATTEINTAKTSFÖRÄNDRINGEN (ekvation nr 4) 

skatteintäkten för ett visat budgetår t är definitionsmässigt~ 

förskott 
år t 

avräkningspost år t 
(fordran eller skuld) 

och för budgetåret vid oförändrad utdebitering (xt .. :z:t_1 ); 

Yt = xt-1 • zt-2 + xt-2(zt-2 - zt-4) 
xt"'xt-1 ~ 

förskott år 
t vid oför
ändrad ut
debitering 

avräkningspost 
år t 

skatteintäkten för året före budgetåret är; 

= :z:t-1 • zt-3 + :z:t-3(zt-3 - zt-5) 
~· ~ j 

förskott år avräkningspost 
t-1 b (t-1) 

1) I realiteten brukar ortsavdragen endast höjas med vissa års mellanrum. 
Vid «jord& antaganden kommer differensen mellan intjänad och b~skattnings
bar inkomst att ut.vecklas långsal!l.mare än konsumentprieerna. 
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skatteintäktsförändringen under budgetåret vid oförändrad (= föregående års) 

utdebitering (A Yale) blir då; 

~~ ~ xt-1 • zt-2 T xt-2(zt-2- zt-4)- xt-1 • zt-3- xt-3(zt-3- zt-5) 
xt c x '------v-----J " '-.!---' t-1 

förskott år 
t vid oför
ändrad ut
debitering 

avräkningspost 
år t 

försr.ott år 
t-1 

avräkningspost 
år t-1 

7. DEN AUTOMATISKA NETTOKOS'l'NADSFÖRÄNDRINGEN (ekvation nr 5) 

Efter det kommunledningen fastställt den automatiska skatteintäktsförändringen 

blir - enligt modellen - nästa uppgift att beräkna den automatiska nettokost

nadsförändringen (.å ut). Denna förändring antas vara. bestämd på följande 

sätt: 

ökning av 
nettokost
naderna till 
följd av fö
regående in
vesteringar 
år t 

förändring av rörliga. 
transfereringsutgifter 
mot antalet hjälptaga
re år t 

förändring i 
rörliga konsum
tionsutgifter 
vid given an
läggning - mot 
förändringar i 
viss ålders
klass år t 

förändring 
av netto
kostnader
na. genom 
bindningar 
till beslut 
(exkl. in
vesteringar) 
under ti
digare år -
år t 

• [ <t+ lt)gt + (t~)(1+kt) ] 
pris- och loneförändring 
under år t 

+ ~t-1 • [<1T lt)gt + (1-gt)(l+kt)- 1], 
förändring av fö rei!ende års nettokostnader 
till följd av pris- och löneförändring år t 

därA~ "' automatisk förändring i löpande priser av nettokostnaderna exkl 

avskrivningar { = bruttokostnaderna. minus statsbidrag och andra in

täkter ä.n skatteintäkter) under år t. överstiger affärsverkens in

täkter kostnaderna, inräknas överskottet i stället i affärsverks

aparandet (Prot); 

tkak a en sammanvägd koefficient som uttrycker den automatiska nettokost-

nadsförändri~n (iDkl. låneräntor) när anläggningen resp maskinen 

tas i bruk (resp ur bruk vid desinvestering) såsom en andel a.v 

investeringsbeloppet. Förändras mixen av investeringar, kommer 
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även ak att förändras, förutsatt att denna koefficient varierar 

allt efter investeringsobjekt; ak är då tidsberoende. Denna koef

fic ient är uttryckt i kostnadsläget år t-1. 

0 <tkak < 1j i~ f J Y~1 > 0 

Att enbart föregående åra investeringar ökar nettokostnaderna är 

en medveten förenkling av verkligheten. Vid fleråriga byggnads

projekt (t ex en hamnanläggning) kan för det första nettokostnads

förändringen vara en följd av investeringar under flera år före 

budgetåret, Investeringsprojekt 1 som färdigställs under budget

året kan för det andra ge uppbov till nettokostnadsökningar under 
samma år. I tillbakagående kommuner ant as andelen investeringar 

(främst skolor och ålderdomshem) med förhållandevis höga årliga 

nett okostnader vara större än i expanderande kommuner. Koefficien

ten ak antas därmed sjunka med utvecklingsgraden 

transfereringsutgifter - uttryckta i kostnadsläget år t-1 - rör

liga mot antalet hjälptagare 

a antalet åldringar (inkl. arbetsoföra under 67 år) 

= konswntionsutgi.fter - uttryckta i koetna.dsläget år t-1 - (t e:s: 

material, mediciner, kosthåll), som inom ramen för en given an

läggning ä.r rörliga med antal et konsumentenheter (t ex skolbarn, 

åldringar) 

p n "' en viss åldersklass i befolkningen (t ex skolbarn vid f olkskola, 

grundskola 7-15; vid gymnasium, yrkesskola 16-19; förskolebarn 

4-6 etc ) 

lt .. relativ liSneförändring år t. För enkelhetens skull antar vi att 

löneföräDdringen rör kommunens anställda är densamma som den ge

nomanittliga löneförändringon för de förvärvearbetande i kom.unen 
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= relativ förändring av konsumentprisindex under år t (nettokost

naderna exkl löner förutsätts förändras på samma sätt som kon

sumentpriserna) 

lönernas andel av ut i år (t-1):s priser. 

Koefficienterna tkel<; u~~1 och u~_1 kan förändras över tiden till följd av 

teknisk utveckling• standardförändringar, förändringar i statsbidragsbestäm

melaert avgiftsförändringar etc. Nettokostnadsförändringar unde·r det år, 

som standardförändringen introduceras, innefattas i den nettokostnadsföränd

ring, som kommunen kan l'"...ontrollera ( = den autonoma). Nettokostnadsföränd

ringen vid den förändrade standarden under åren därefter - till följd av va

riationer i antalet konS'CUI\entenheter vid given anläggning - betecknas däl"<'"· 

emot som automatiska. 

= automatisk förändring av nettokostnaderna år t genom andra bind

ningar ä.n investeringsbeslut år t-s (s~ 1) varigenom kostnader

na förändras automatiskt år t utan föregående investering. 

Bindningarna kan även bero på statliga. beslut. Det är här frå

ga om engångsartade förändringar. Ko111111unen antar exempelvis ett 

tjänstereglemente, som medför automatiska lönegradsuppflytt

ningar under de närmast följande åren. 

8. MINIMIKASSAN (ekvation nr 6) 

Nästa led i modellförloppet är att fastställa miniroikassan vid slutet av år 

t. Minimikassana förändring under år t (jämfört med slutet av föregående år) 

antas vara bestämd av: 

' 4~~ l + , b12 ~t-to)_, + ~ 
den automatis- trendmässiga förändringar 
ka nettokost- rorändringar till följd 
nadaförändring-i kassaverk- av förändring
en såsom repre-samheten år t ar i in- och 
sentant för utbetalningar-
transaktions- nas tidsprofil 
volymen i den år t 
löpande rörel-
sen år t 
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Vid oförändrad kassaorganisation samt given tidsprofil för in- och utbetal

ningarna antas minimikassens förändring vara tekniskt bestämd av den automa

tiska kostnadsfö~ändringen. En ökad verksamhetsvolym i den löpande rörelsen, 

som kommer till uttryck såsom en automatisk nettokostnadsökning, utlöser via 

den tekniska koefficienten kbll (~ O) en ökning av minimikassan. 

Att minimikassens förändring bestäms av den automatiska - och inte den totala 

kostnadsförändringen är i linje med vår hypotes att den totala kostnadsför

ändringen domineras av den automatiska. Den automatiska kostnadsförändringen 

återger transaktionsvolymens förändring. Detta innebär samtidigt att skatte

intäktsfö~ändringen inte finns med i minimikassaekvationen i den utsträckning, 

som denna förändring överstiger den automatiska kostnadsförändringen. Efter

som denna differens (utöver den autonoma kostnadsförändringen) huvudsakligen 

är liktydig med en sparandeökning, som inte används i den löpande rörelsen, 

överensstämmer detta med våra antaganden. För enkelhetens skull antas näm

ligen endast transaktionerna i den löpande rörelsen (exklusive investerings

verksamheten) påverka miniroikassans storlek. In- och utbetalningarna i inves

teringsverksamheten antar vi därmed vara fullständigt synkroniserade. Någon 

transaktionskassa behövs då inte i denna verksamhet. Minimikassens storlek 

antas följaktligen inte ha något samband med investeringsvolymens omfattning.1 ) 

Koefficienten kbll antas vara mindre i expanderande (dvs stora) än i tillbaka

gående (dvs små) kommuner. Ju större exempelvis transaktionsvolymen är, 

desto mindre - relativt sett - kan minimikassen behöva vara. 

Minimikassans förändring antas dessutom vara bestämd av långsiktiga,trend

mässiga förändringar i kassaorganisationen, vilka utlösts av kommunens beslut 

under föregående år (t
0 
~ basåret i långsiktsperioden). Ett beslut om sådan ge

nomgripande förändring av kassaverksamhetent vilket inte kan genomföras utan 

l) 
I kommuner, där investeringarna utförs huvudsakligen som entreprenad
arbeten (främst de mindre kommunerna), kan detta vara ett rimligt anta
gande. Engångsartade utbetalningar till exempelvis entreprenörer kan då 
motsvaras av engångsartade inbetalningar (upplåning, investeringsbidrag 
o d). Utförs investeringarna däremot i kommunens egen regi kan minimi
kassans storlek rimligtvis inte betraktas som opåverkad av investerings
volymens omfattning. I modellen gör vi emellertid det i förenklande 
syfte. 
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vissa förberedelsearbeten, antas inte ha någon effekt under det löpande budget

året, utan först året därpå. Det kan exempelvis vara fråga om en långsiktig, 

successiv centralisering av kassaverksamheten inom kommunen, varigenom 

miniinikassan reduceras (dvs ~2< O) •
1

) 

Minimikassans förändring antas även vara bestämd av vissa engångsartade 

förändringar i in- och utbetalningarnas tidsprofil. sådana förändringar kan 

därvid vara en följd av statliga beslut (beträffande exempelvis kommunalskatte

utbetalningarna, statliga driftsbidrag) eller kommunens beslut (beträffande 

exempelvis förändrade betalningsterminer för elavgifter, löner, sociala 

bidrag o d) under föregående år. Effekten på minilaikassan från dylika änd

ringar i in- och utbetalningarnas tidsprofil återges av I::J. Wv där 

koefficienten definitionsmässigt är lika med l. Vid dessa antaganden är in

och utbetalningarnas tidsprofil på kort sikt (= det närmaste budgetåret) be

stämd av vissa legala/institutionella förhållanden (t ex lagbestämmelser, 

lönesyste~~ inköpsavtal} och därmed opåverkbar från kommunledningens 

synpunkt. 

l} 

2) 

På kommunhåll uppger man att en sådan centralisering troligen ägt rum 
under den aktuella perioden (1952-1965). 

Inom de gränser, som fakturornas betalningsterminer anger har kommun
ledningen vissa möjligheter att påverka utbetalningarnas tidsprofil 
inom inköpsverksamheten. Dessa möjligheter antas dock vara av så 
begränsad betydelse för minimikassen att de kan försummas. 



9. TOTALSPARANDEMINIMUM (ekvation nr 9) 

Sedan minimikassans storlek är fastställd blir nästa led i modellförlop

pet att fastställa totalsparandeminim~. 

9.1. Definition av olika former av·sparande 
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Inledningsvis kommer vissa begrepp att definieras. KollliDUDens totala sparande 

exklusive affärsverkssparande (si) Ar t är: 

- u 
~ 

skatte- nettokostna
intäkten derna. inkl. 
under räntekost-
år t nader (exkl . 

avskrivningar) 
= bruttokost
nader minus 
sta. t s bidrag 
och andra 
intäkter än 
skattein
täkter år t 

Det totala spa.randet inklusive affärsverkssparande (sTF) är: 

TP sT st = t + Pro t 
~ ~ 

totalt affärs-
sparande verks-
exkl. af- sparande 
f ä.rsverks- år t 
sparande 
år t 

Affärsverksspa.rande består av intäktsöverskott (rörelseintäkter millUs kostna.

der inklusive avskrivningar) och avskrivningar i de verksamheter som regel

bundet lämnar intäktsöverskott (t ex elverk). 

Det totala sparaodet kan bestå av två delar: sparande för s k kapitalbildan

de (fräalst investerings-) ändamål och sparande för s k driftändamAl (huvud

sakligen nettoavsättningar till skatteregleringsfond). Det förra sparandat 

beteoknaB i fortsättningen kapitahpa.ra.nde (:fP), det senare dri:ftsparande 

(~). Af'färsverkssparandet häJU"örs till kapitalsparandet. Vi ba.r således att 

det totala spara.udet inklusive affärsverkssparande är: 



STP- SKP 
t - t 
~ 

kapital
sparande 
å r t 

+ SD 
t 

'----v---' 
drift
sparande 
år t 
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Kapit a lsparande uppkommer i och med at~ medel överförs från drift- till 

kapitalbudget en. En dylik överföring kan äga. rum på två vägar: genom posten 

avskrivningar eller genom överföringsposten mellan drift- och kapitalbud

get (Tr) . Kapitalsparandat består följaktligen av: 

_ T<:P _ Kt- 1 
s-t- - m + 

'---..,--/ 

avskriv
ningar år 
t (= kapi
talstocken 
vid å.rets 

början di
videras med 
den ekono
mi ska livs
l ängden) 

Trt 
~ 
överförings
posten mel
lan drift
och kapital
budget år t 

Avskrivningarna på anskaffningsvärde t bevarar koiiii!IU!1ens bokförda förmögenhet 

( stamkapital) medan överföringsposten ~ den. Enligt koiJIJIIUD.a.llagen bör 

kommunen handla så att dess fö rmögenhet ~ minskas. För att bevara förmö

genheten bör avskrivningar göras. Bestäaunelsen innebär vidare att medel in

te bör överföras från kapital- till driftbudget dvs överföringsposten får 

inte vara. negativ. Kommunallagen anger följa.ktligen en miniminivå för såväl 

kapitalsparandat (= avskrivningarna) som överföri.ngsposten ( .. noll): 

(legal restriktion) 

Trminlt =O (legal restriktion); minl stb för legalt minimum. 

Driftepa.ra.nd.e betecknas s~ • Om ~ är positiv, är det fråga om avsättning till 

driftfonder. Tas dessa fonder i anspråk är i stället S~ negativ. I fort

sättningen a.nta.r vi att skatteregleringsfonden är de:a. enda dri..ftfondea. 1 ) 

Denna fond är avsedd att verka som en bnffert mot variationer i det budget-

1) De driftfonder som kan fö rekomma är skatteregleringsfond ooh pensionsfond. 
Av dessa har skatteregleriagsfonden under den studerade perioden ~rit den 
mest betydelsefUlla. Uppglfter för den kommunala. sektorn t,ter på detta. 
Efter ATP-systemets tillkomst är peneionsfonder inte heller längre aktuella 
annat ii.n övergångsvis. 



mässiga skatteunderlaget. Skatteregleringsfonden är därigenoro avsedd att 

vara en regulator för driftbudgeten. 

16 

Avsikten är att avsättningar och uttag till skatteregleringsfonden på lång 

sikt (=k år) skall ta ut varandra: 

Det totala sparandet kolMler då på lång sikt att vara lika med kapi talsparan

de t: 

t+k 
~ s~., 
"- J 
j::ot 

t+k 

c= 
j=t 

Kolllll!tUlallagen anger en maximinivå för uttag (s;D) ur skatteregleri:ngsfonden. 

Varje års uttag får högst uppgå till en ~redjedel av fondens storlek under 

något av de tre senaste åren, dvs 

l siiiWt l "' c9 • [max ss~ .. v J där v = 1, 2 eller 3 (legal restriktion) 1 c9=1/3 

samt ssD betecknar skatteregleringsfondens storlek, dvs är en stock-variabel; 

lmax = legalt mazimum. Enligt kommunallagen får beslut om avsättning till 

eller uttag från skatteregleringsfonden endast fattas Där budgeten fastställs 

på hösten året före budgetåret. sådant beslut får inte fattas under budget

året. 

9.2. Leel restriktion för totalsparandeminiiiiWI'I 

De legala restriktionerna. för kapitalsparandeminimum och ma.:timal t uttag .från 

skatteregleringsfonden uppsätter tillsammans ett legalt minimum för det to

tala sparandet; 

sRn1t = ~fn1t + sm~1t ( dä.r siiiRxrt < o) 

eller 

sa:fnlt = K:-1 + c9 • max [ as~-v J 
där v ~ 1, 2 eller 3 och c

9 
~ 1/3 



Kapitalsparandet genom avskrivningar kan med andra ord uppvägas helt eller 

delvis av negativt driftsparande, maximerat till en tredjedel av skatte

regleringsfondens största storlek under något av de tre närmast föregående 

åren. 

9.3. Definition av begreppet finansiella resurser 

Den totala mängq finansiella resurser (TL)t som under ett budgetår åtgår 

för investeringar (NI~), är definitionsmåssig-t ex ante eller ex post: 

flöde av 
likvi.da 
medel 
år t 
(dispo
nibelt 
för in
veste
ringar) 

förändring 
(uppbyggnad 
eller neddrag
ning) av 
stocken av 
likvida me
del (= kassan) 
under år t 

Kassabehållningen innefattar kassa-, bank- och postgiromedel samt kort

fristigt innehav av obligationer. 

I en sparandefinansierande kommun består flödet av likvida medel definitions

måssig-t av: 

STP 
t + 

'---v--" 
totalt spa
rande ( inkl, 
affärsverks
sparande) 
år t 

f 
eller Ft "' 

BP:r't 1) 

~ 
inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. total
spar.-aacie) år t 

ut + 
~ 

skattein
täkten 
år t 

nettokost
nadel"Da 
år t 

affärsverks
sparande 
år t 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
år t (exkl. 
total sparan
de) 

1) Bp* inne~ttar~nte avsättningar till skatteregleringsfonden utan dessa 
iniår i s • I -pr i~r däremot sådana avsättningar. 



Inbetalningsöver- eller underskott bar då definierats brutto (EPr~). 
Ex ante består det löpande in- eller ut betalningsöverskottet då främst 

av investeringsbidrag, intäkter från försäljning av fastigheter efter 

avdrag av utgifter för motsvarande inköp samt övriga kapitalinkomster 

(inköp av fastigheter innefattas sålunda inte i investeringsbegreppet). 

Ex post tillkommer även årets överskott eller underskott jämfört med 

budgeten. Skatteintä.kter (Y) och kostnader (U) behöver inte motsvaras 
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av in- respektive utbetalningar under året. BPr: kommer i så fall att 

innefatta en sådan likviditetsmåssig skillnad. Vid denna definition från

dras investeringsbidrag och andra kapitalinkomster inte från de faktis

ka investeringarna. Dessa definieras då bru.tto (BIR). Det löpande in-
N * eller utbetalningsöverskottet kan även definieras netto ( Pr ). Investe-

ringsbidrag och andra kapitalinkomster innefattas då inte i in- eller ut

betalningsöverskottet. Investeringarna reduceras då i stället med investe

ringsbidragen och andra kapitalinkomBter. Investeringarna definieras då 

netto (NIR). 

9.4. Finansiell restriktion för totalsparandeminimum 

Underst iger totalsparaDdet vid oförändrad utdebit ering totalsparandemini

mum kommer en u1debiteriQgs- och prishöjning att utlösas i modellförlop

pet. Vi antar att det föreligger ett visst motstånd mot att höja utdebi

teringen. Det kan då ligga i kommunledningens intresse att sänka total

sparandeminimum. Vid den legala rest~iktionen blir totalsparandeminimum 

mindre än eljest till följd av maximal t uttag från ska.tteregleringsfonden. 

Den finansiella restriktionen om totalsparandeminimum förutsätter i stället 

maximal kassaneddragning. Vi antar således att kommunledningen1 - för att 

finansiera investerin.gsminimWII - är beredd att ta en eventuell överskotts

kassa i anspråk. stocken av likvida medel (= kassan) komlller med andra ord 

att vara den minsta möjliga vid årets slut ( 8Fmint). 

Är kassan vid årets början större än denna minimika.ssa koiDIDer, sålunda 

kassabehållningen att minekas under året . Detta ka%1 ske genom ah reducera 

transaktionakassan, låna ifrln {eyttja.) eller göra uttag från fonder. I 

detta tänkta läge kan då inte fol:ldavsättningar (bl a till skatteregle

ringsfonden) kolllilla ifråga. 



Betraktas frågan ex ante och utgår vi ifrån nettoinvesteringsbegreppet är: 

N
1

R _ 
t -

'---v---J 
+ N * Pr + 

nettoin- total-
veste- sparan-

U!beta.lnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande 

kassaröränd
ring år t 

ringar de å r t 
år t 

år t 

I denna ekvation utbyts NI~ mot NI~int , s~ mot s:ITnf't (där minf = 

finansiellt minimum) samt ( 6Ft_1 - 8Ft) mot ( 8Ft_1 - 8Fmint). 

Finansiellt totalsparandeminimum framkommer då såsom en restpost: 

N
1

R. s1:fnf' N • 
(eFt-1 SJi'mi.n ) lll~llt + Pr t + -t t 

~ ~ ~ 

investe- finansiell inbetal- över- eller under-
ringsmi- rest rik- n inge- skottskassa vid 
nimum tian för över el- början av år t 
år t tota.lspa- ler un-

I"alldemini- derskott 
IIIWil år t exkl. to-

talsparan-
de år t 

TP NI~int Jl * (BFt-1 s.Fmint) / SDI1nft Pr t -
~ ~ ~ ' v 

finansiell investe- inbetal- över- eller under-
restriktion ringsmi- nings- skottskassa vid 
för t otal- n.imwa över el- början av år t 
spara.nd.emi- år t l er u.n-
nimum år t derskott 

ezkl. to-
ta.lsparan-
de år t 

9·5· Val mellan legalt och finansiellt totalsparandeminimum 

I modellen kommer det, som &r störst av legalt och finansiellt total

sparandeminimum1 att ställas mot totaleparaedet vid föregående års ut

debitering och affärsverkspriser. Såsom villkor gäller därmed att finan

siellt totalsparande~nimum - för att gilla såsom restriktion - inte får 
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understiga legalt total sparandeminimum: 1 ) 

~nf > 
t 

'--y---J 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

TP 
Suunlt 

~ 
legalt to
t alsparande
minimum 
år t 
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Den finansiella restriktionen griper då över den legala. I annat fall kom

mer legalt totalsparandeminimum att ställas mot totalsparandet vid fBre

~eDde års utdebitering och affärsverkspriser. 

total
sparan
de mini
mum år t 

max[[N:dJint- NPr; - (5 Ft_1 -
5
Fmint)J, 

'-- -- -----finansiellt totalsparandeminimum 
år t 

legalt total
spa.randemini
mwn år t 

l) Legalt totalaparandeminimum rorutsätter maximalt uttag från skattereg
lericgsfonden. Om ett sådant uttag inte är möjligt med hänsyn till 
minimikassan, kommer finansiellt totalsparandeminimum att överstiga le
galt totalspar andeminimum. 
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10, DEN AUTONOMA NETTOKOSTNADSFÖRÄNDRINGEN (ekvation nr 10) 

10.1. Inledning 

Skil lnaden mellan den automatiska skatteintäktsförändringen och den automatiska 
nettokostnadsförändringen är lika med den automatiska nettointäktsföränd
r i ngen . Med utgångspunkt frän bland annat denna förändring avgör kommun

ledningen den autonoma nettokostnadsförändringens storlek. 

10.2 . Ekvationen 

Vi antar att den autonoma nettokostnadsförändringen bestäms på följande sätt: 

.Auam 
t 

den automatiska net
tointäktsförändringen 
år t 

politisk 
variabel 
år t 

eller specificerat; 

skatteintäkten år t vid före- skatteintäkten föregående år 
~ående års u:debitering __-/ 

.6U~m = b2 ( .xt-1 • zt-2 ; xt-2(Zt-2 - zt-4) - .xt-1 · zt-3 - xt-3(zt-3 - zt-5)-

den automatiska skatteintäktsförändringen år t 

- [tkak • N!Rt-1 + u~~l (P~7-w - p~lv) + u~-1 (P~ - p~-1) + Bit-• l' 
den automatiska 

nettokostnadsförändringen år t 

3ro 
t / 

politisk 
variabel 
år t 
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Qin ( Ll. y~ - Ll~) -<::. O sätts parentesen = O 
1
); O L. b2 L. 1; 

Xt=Xt-1 

Koefficienten b
2
:s värde ligger troligen närmare O än 1, eftersom vi antar 

att endast en mincire del av kostnaderna kan öka autonomt. Vi antar vidare 

att b
2 

inte förändras över tiden. 2) 

Den politiska benägenheten till autonom nettokostnadsökning förutsätts 

inte ha något samband ~ed nettointäktsförändringens storlek. Den politiska 

variabeln verkar aärmed additativt. Denna variabel definieras såsom en 

dummyvariabel (~POt = 1 år med kommunalval och samtidigt Ll Y~ - 4u~k >O; 

övriga år = o); koefficienten b3 ( .2::. 1) återger därefter det politiska be

teendet. Denna koefficient antas vara större i expanderande än i tillbaka

gående kommuner. Partipolitiken förutsätts nämligen vara mer uttalad i 

stora än i små kommuner. Koefficienten b
3 

antas även kunna variera över 

tiden som följd av förändrade parti- och majoritetsförhållanden. 

Koefficienterna. b2 och b
3 

har enligt modellen sådana värden att 4 U~m ~ 
~y~-~ U~. Den autonoma nettokostnadsökningen kan således inte över

stiga den automatiska nettoir.täktsökningen •. 

1) Är den automatiska net.tointäktsförändringen negativ antas nettokostnader
na inte kunna minska absolut sett. Absoluta prutningar på volym och stan
dard antas ej kunna komma ifråga. Endast prutningar på nettokostnadernas 
ökningstakt (~ relativa prutningar) antas vara möjliga. Eventuella abso
luta prutningar antas vara av förhållandevis liten betydelse och däri
genom försumbara. 

2) Antagandet om att koefficienten ifråga inte varierar över tiden kan vara 
mindre försvarligt i små kommuner. Odelbarhet kan där tänkas ge upphov 
till språngvisa autonoma nettokostnadsökningar (t ex en ny befattning på 
kommunalkontoret). 



1 O. 3~ Restriktioner (23-26) 

Enligt modellen gäller följande restriktio~ 

totalspa
rande t 
år t 

tota.lapa
randemini
mwn år t 
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Totalsparandet inklusive affärsverkssparandat är samtidigt definitionsmässigt : 

totalsparan
de (inkl . 
affärsverks
sparande) år 
t vid fö re
gående !rs 
utd.ebi tering 
och affärs
verkspriser 

eller specificerat: 

sTF 
t 

TP 
8 t-1 + 

~ 

totalt 
sparande 
ink l. af-
färsverk s-
sparande un-
der före -
gående år 

+ + 

+ 

förändring av 
total t sparan
de år t t i ll 
följd av för
ändrad utdeb i
tering och för
ändrade affärs
verkspriser 

b Pro L\S; + 
Pt = Pt-1 ~ = xt-1 

'-----...----" ~ 
förändr ing i förändring 1 
affärsverks- sparande år 
aparande år t t vi~ oför-
vi d oförändrade ändrad utde-
affärsverks- bitaring 
priser 

......._ ___ ...., _____ ../ 
förändring i 
sparande år t 
till följd av 
förändrad ut
debitering 

förändring i 
a f färsverks
sparande år t 
till f öljd av 
förändrade af
färsverkspriser 

+ 
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I fall den automatiska nettointäktsförändringen är större än eller lika med 

noll, kommer sparandeförändringen vid oförändrad utdebitering att vara lika 

med eller större än noll. En del av nettointäktsförändringen (= den del som 

inte används till autonoma nettokostnadsföränd.ringar) är då lika med en ökning 

av sparande t: 

-4~):::: O ===?.öS~ ~O (eftersom Ll U~ ~~ - .L1U~k) 
xt = xt-1 

den automatiska net
tointäktsförändringen 
år t 

L--...-----J 

totalspara.n
deföränd.ring
en år t vid 
föregående 
års utdebi
tering 

Ovanstående formuleringar av ~m- uttrycket gäller endast förutsatt att: 

(b) 

.........----~/ 

den automatiska net
tointäktsförändringen 
år t 

samt att (STP 
t-1 + 

...____; 

total-
s:paran-
det fö-
gående 
år 

~Pro t 

Pt "" Pt-1 

) TP ~ Sml.nt 

'---v----" ·"' V 
;, 

förändring i total-
affärsverks- sparande-
spa.randet år minimum 
t vid före- år t 
gående års 
affärsverks-
priser 

Vid dessa två förutsättningar kommer att gälla: 

~ 
sparande
förändring 
år t vid 
oförändrad 
utdebitering 



5
TP TP och därmed > (St-1 t 

xt .. xt-1 
P t "' Pt-1 

~ ~ 

totalt spa- totalt 
rande å.r t s:paran-
vid före- de fö-
gående års regå.en-
utdebitering de år 
och affärs-
verkspriser 

dvs. 3
TP 
t (och därmed även S~) 1 ) 

xt = xt-1 
Pt = Pt-1 

total t spa
rande år t 
vid före
gående års 
utdebite
ring och 
affärsverks
priser 

total
sparan
de år t 

+ 

> 

Ll Pro t ) ' 
p = tl 

t - t-1 

.......... ./ 

förändring 
av affärs-
verksaparan-
de år t vid 
oförändrade 
affärsverks-
priser 

TF 
Sml.nt 

total 
spara.n
demini
mum år t 
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UppfYlls de två f örutsättningarna samtidigt är detta en garanti för att to

talsparandeminimum uppnås. 

I f all totalsparandeminimum är större än föregående års totalsparande plus 

förändringen i affärsverkssparandat vid oförändrade affärsverkspriser förelig

ger inte någon sådan garanti. Den autonoma nettokostnadsförändringen bestäms 

då i s~ä.llet på följande sätt: 

1) 
.. 

5
TP 

Ar t 
xt .. 
p t 

~ sFl.Ilt kommer vid de röru tsä ttninga.r, som gäller, även 
xt-1 
pt-1 

STP > 5TP 
t - ml.nt' 

Även om denna förutsätt ning inte förelåg skulle r estriktionen om total
sparandeminimum i en sådan situation utgöra hinder mot att utdebiteringen 
och affärsverkpriser sänks så att totalsparandeminimum underskrids. 



Om ( 4 ~k -4 ~k) > O och 
xt = xt-1 

~ 

TP 
Sm~nt 

...___,_...... 

den autor.1atisi<a 
nettointäktsför
ändringen år t 

> (STP 
t-1 

~ 

+ 

total- föregaen-
s~aran-

de mini-
mum år t 

de års 
total-
sparande 

den automatiska 
nettointäktsför
ändringen år t 

3l'Ot "' 1 år med kommunalval 
och samtidigt stora ~en
tesen > 0} övriga år :rO t = 
= o. 

LlProt ), så är 
Pt::: Pt-1 

~ 

förändring i af-
färsverkssparan-
de vid oförä.ndra-
de affärsverks-
priser år t 

uifferens mellan totalsparan
deminimum år t och föregående 
års totalsparande plus föränd
ringar i affärsverkssparande 
år t vid föregående års affärs
verkspri~er 
= den ~S som åtgår för att 

S
TP .,:: 3TP 
m~nt - t 

xt .. xt-1 
Pt=Pt-1 

26 

politisk 
variabel 
år t 

Det kan med andra ord först bli fråga om autonoma nettokostnadsökningar, ifall 

den automatiska skatteintäktsökningen täcker förutom de automatiska nettokost-

nadsökningarna även differensen mellan S~nt och s~:1 plus ~Prot 1) 
Pt = Pt-1. 

Denna differens kan då betraktas som en automatisk sparandeökning. Med hän

syn till investeringsminimum (N~int) eller den legala restriktionen om 

kapitalsparandeminimum har kommunen nämligen inte något val beträffande denna 

sparandeökning. Ökning av sparandet till miniminivån har därmed i modellen 

företräde framför den autonoma nettokostnadsökningen. 

11. TOTALSPARANDEFÖRÄNDRINGEN VID OFÖRANDRAD UTDEBITERING (EXKLUSIVE AFFÄRSVERK) 
(ekvation nr 11) 

I och med att såväl den automatiska som den autonoma nettokostnadsföränd

ringen är bestämd,är den totala nettokostnadsförändringen för budgetåret känd: 

l) I annat fall utlöses längre fram i modellförloppet en höjning av utdebite
ringen och affärsverkspriserna. Vid denna formulering kan således en 
autonom nettokostnadsökning inte förekomma samtidigt som en sådan höjning. 



AU t Ll uak 
t + {j~ 

~ ~ 

den auto- den auto-
ma. t i eka noma net-
nettokos t- tokostnads-
na.<laf'ör- förä:nd.rblgen 
ändringen å.rt 
år t 

f N1R tr (P67-w _ p67-w} c ( n n ) 
A ut = Ltkak • t-1 + 11t-1 t t-1 + 12t-1 Pt - Pt-1 + 

den automatiska nettokostnadsförändringen 

den automatiska nettokostnadsförändringen år t 

+ [ b2(.a ~ -4u~}t. tkb3 • 3rot J 
xt = xt-1 ~ 

'--------------~-------~-~~-----
den autonoma nettokostnadsför
ändringen (multiplikativ for
mulering) år t 
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Förändringen i det totala sparandet (exklusive affärsverkssparande) vid före

gående års utdebitering är samtidigt definitionsmässigt; 

-------skatteintäkts-
förändri.J:lgen 
vid föregående 
!rs utdebitering 

L 

nettokost
D&dsför
ändringen 
å:rt 

den automa
tiska skat
teintäkts
förändrine;en 
ärt 

den automa
tiska netto
kostnadsför
ändringen å!' t 

den autonoma 
nettokostnads
förändringen 
b t 
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12. TOTALSPARANDEFÖRÄNDRINGEN VID FÖREGÅENDE ÅRS UTDEBITERlNG OCH AFFÄRs

VERKSPRISER (ekvation nr 12) 

Förändringen i affärsverkssparanuet vid föregående års priser bestäms exogent 

i modellen. Adderas denna förändring till totalsparandeförändringen vid före

gående års utdebitering får vi; 

ASTF IJ.ST + .,1Prot t 
x t xt-1 xt"' xt-1 P't = P't-1 

pt = pt-1 

'--v----" '---.,.------' '--------..--" 

totalspa- totalspa- affärsverks-
randeför- randeför- sparande t s 
ändringen ändringen förändring 
år t vid år t vid år t vid fö-
föregående föregående regåend.e års 
års utdebi- års u. tdebi- aff"årsverks-
tering och te ring priser 
affärsverks-
priser 

13. SKATTEREGLERitiGSFONDEN'S FÖRÄNDRlliG (ekvation nr 13) 

Efter det att kommunledningen beräknat totalsparandats förändring vid före

gående års utdebitering, tar den ställning till skatteregleringsfondena för

ändring. 

13.1. Ordningsföljd 

I modellen antas kommunledningen först bedöma den autonoma nettokostnadsök

ningens storlek. Kommunledningen tar därefter ställning till frågan om en 

eventuell avsättning till skatteregleringsfonden. 1) Den autonoma nettokost

nadsökningen antas endast utgöra en förhållandevis liten andel av den totala 

nettokostnadsökningen. Det förhållandet att kommunen först avgör den autonoma 

nettokostnadsökningens storlek, behöver däi'llted inte nämnvärt minska utrymmet 

för fondavsättningar. 

1) En autonom nettokostnadsökning aktualiseras enligt hypotesen endast när 
den automatiska nettointäktsförändringen är positiv. lr med nettointäkts
minskning skjuts en sådan ökning f'ramå"t! i tiden i avvaktan på "bättre tider'! 
N"år sådana (= år med automatisk nettointäktsökning) inträffar, antar vi att 
kommunledningen först tar ställning till frågan om en autonom nettokost
nadsökning. Äskanden om en sådan o'k.niDg (t ex anslag till föreningar, ung
doms- eller idrottsverksamhet) kan bland annat antas komma från olika in
tressenter i kommunen. Frågan om en autonom nettokostnadsökning kan därige
nom vara en- politiskt -känsligare fråga än frågan om en eventuell fond
avsättning. Den sistnämnda frågan är av budgetteknisk karakt~ Såsom sådan 
är den antagligen av intresse främst för kommunledningen. 
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1.3 .2. Ekvationen 

Enligt modellen bestäms skatteregleringsfondens förändring p! följande 

sätt; 

SD 
t = kc3 " 

AST 
t 

xt=xt-1 
+ kclO • A~t-i + tkcll " "Fot 

~ -----------totalsparande- förändring politisk 
förändring år i konJunk- variabel 
t vid föregåen- turvariabel år t 
de års utdebi- år t-1 
teri:ng 

den automatiska skatteintäktsförändringen år t 

r N-'R tr ( 67-w 67-w) . c (_n _n ) . J 
-Ltka.k • Tt-1 + ut-1 • P t - P t-l + ut-1 .t' t - .t' t-1 + B~t-s • 

-AU~ J 
den a.u tono
ma netto
kostnads
förändring
en år t 

den automatiska nettokostnadsförändringen år t 

den automatiska nettokostnadsförändringen år t 

l) Vid en alternativ formulering kan man i stället törklara förändringen i 
avsättning till eller uttag från skatteregleringsfonden. Denna formulering 
bar ej valts med bäns.yn till följande: 
a} v:l.d successiva negativa förändringar i totalsparande ks.n den legala 
restriktionen bindl:$ successiva ö.k.Dingar i fonduttag, b) politikvariabelns 
värde kan medföra att förändringen i fondavsättning (respektive fonduttag) 
överstiger förändringen i totalsparandet. Vid den alternativa formulering
en bestäms sål.edes första differensen för avsättnicgar respektive uttag 
(eller andra differensen för fondens behållning) medan modellens formule
ri~ avser avsättningar eller uttag (eller första differensen för fondens 
behällning). 
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O < kc
3 

~ 1 J Koefficienten kc
3 

antas dock ligga :närmare O ä.r 1. Fonde

ringen antas - till föl jd a.v den aiJabba investeringstillväxten - vara 

relativt sett mindre i expanderande än i tillbakagående kommuner. Koef

ficienten c
3 

antas således vara mindre i expa.nderande än i tillbakagåen

de kommuner. Dellila koe~ioient föruteätts inte kullila variera över tiden. 

Om variabeln Ll 
1 
Rt_

1 
> O under högkonjunktur h (U) o oh ~ O under lågkon

junkturär (LK) så kornmer kc
10 

.C. O. Koefficienten tko11 ~O. Värdena pä 

kc3' kol 0 och tko11 antas 'ridare vara sådana att 

l 
ska.tteregle
ril:Jgsi'ondena 
f'örändril:Jg 
är t (= det 
numeriska. 
värdet) 

total eparande
förändriDgen år 
t vid föregående 
års lltdebite
ring ( = det llll
meriska värdet) 

vilket innebä.r att s~ a.ll tid har samma tecken som .Ö S~ aoh maximal t 

kan vara lika med il s;. De år en totalspa.randeöknil:Jg noteras, kan 

alltså end&st en avsättning tänkas, medan en totalaparandeminskning 

implicerar fonduttag (• negativt drifteparande). 

Vid dennå formulering har politik- och konjunkturvariabelns utslag 

på S~ inte något samband med storleken på totalsparandeförändringen. 
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13. 3. Konjunkturförväntningarnas effekt 

skatteregleringsfondens förä.n.dri.ng antas även vara "bestämd av kolllll!W1ens 

framtideförväntningar, vilka utgår från konjunkturläget år t-1 (dvs vid 

budgetbestiimningen). Vid optimistiska förväntningar (a vid högkonjunktur· 

_ BK _år t-1) avsätta mindre eller uttas mer än eljest från ekatteregle

ringsfonden. större avsättningar eller mindre uttag än eljest aktualiseras 

i stället vid pessimistiska. förvä.ntningar ( .. vid lågkonju:oktur - LIC - år 

t-1). 

Konjunkturförväntningarnas effekt kan åskådliggöras i fyra. typfall: 

4ST 
1 

år t-1 effekt ~ Rt-1 
t 

Xt=Xt-1 

> o BK avsätter mindre >o 
>o LK avsätter mer < o 

< o BK tar i anspråk mer > o 

<..0 LK tar i anspråk mindre <.0 

Vid denna formulering antas förväntningar om goda tider psykologiskt sett ha 

lika stor eller lika liten effekt som förväntningar OM dåliga tider 

(symmetriskt beteende). 

Det budgetmässiga skatteunderlaget utgår från inkomstförhållandena två år tidi

gare i kommunen. Totalsparandeförändringen (i uttrycket för skattereglerings

fondens förändring) kommer därmed att - på ett approximativt s;i.tt - även återge 

konjunkturförhållandena två år tidigare. Konjunkturvariabeln Rt-~ återger 

däremot konjunkturen i kommunen ett år före budgetåret. 

De tillbakagående kommunerna antas ha större konjunktursvängningar än de 

expanderande. Effekten av dessa svängningar på skatteregleringsfondens för

ändring antas dessutol!l vara relativt sett större 1 tillbangående än 1 expan

derande kommuner. Det nUIIleriska värdet av koefficienten c
10 

antas följakt

ligen sjunka med utveaklingsgradan. 
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13.4. Den politiska variabelns effekt 

Politiskt motiverade fonduttag (i syfte att undvika eller minimera en utde

biteringshöjning) antas kunna förekomma i kommuner med knapp majoritet i 

i'ull..mäktige för det (de) regerande partiet ( -erna) • Partipolitiken anta s där

vid vara mer uttalad i stora ii.n i små kommuner. I enlighet därmed anta r vi 

att det numeriska värdet av c11 är större i expanderande än i tillbakagående 
kommuner. Koefficienten c11 antas även kunna variera över tiden allt efter 

förändringar i parti- och majoritetsförhållandena. 

4 Om budgetåret e j ä.r kollUIIUllalvalsår, sätts rot - o 

(~ingen effekt). Likaså antas den 

politiska variabeln inte ha någon effekt under kommunalvalsår med ökat eller 

oförändrat totalsparande (dvs då. 4 S~ ~ O). 
x..c=xt-1 

Ä ven då total sparandeminskning för ekommer under kOI!lll!lUlRl valsår, kommer fond-

beteendet vara opåverkat (dvs ~t~o) av politiska hänsyn förutsatt att 

sip 2 slint + 7 t-1 - ~nt 
xt=xt-1 
Pt~t-1. 

totalsparande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
arrårsverk spriser 

tota.lsparan
deminimulu år t 

överskottskassa vid början av år t = den 
maximalt möjliga kassaneddragningen 

totalsparandeminimum exklusive kassaneddragning år t 
(observera att totalsparandeminimum är definierat 
under antagaodet att maximal kassaneddragning skall 
ägs rum) där 

srt -1. - ~nt > o 
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Politiskt motiverade f ondut t ag kommer inte att aktualiseras , f örutsatt att 

totalsparaodet vid för egående år s ut debitering och afrår sverkspriser är så 

st ort att investeringsminimum kan finansieras utan ka ssaneddragning. 

Fondbeteendet kommer att påverkas av politiska hänsyn (4FOt • 1) endast då 
det är kommunalval år t, L\ s~ <. o, och 

< 

totalsparande år t 
vid föregående års 
utdebitering och 
afrårsverkspriser 

xt- xt-1 

total sparandeminimum exklusive kassa
neddragning år t (där ~ t-1. -

5
Fmint > O) 

Pol i tiskt betingade fonduttag kan i vissa fall t änkas medföra att en utde

biteringshöjning uppskjut s ett år. Sjunker sparandat exempelvis såväl under 

å r et med koli!ID.UD8.l val som under år et därpå, kan en utdebiteringshöjning ut

l ösas under det senare å r et . En sådan tidse.ft ersläpning("lag" ) på ett år 

å t erges då av den politi ska variabeln. 

13. §. Restriktithler för fonduttag 

För fonduttagets (S- D) storlek gäller i modellen två alternativa restrik

t i oner (dvs S-D definitionsmässigt < O) 

a) ett legalt maxi.mlJlnz l S~x:ltl = c9 • max {8s~-v} där v = 1, 2 el. 3 

~ c9 = ~ 
sY..atteregle
ringsfondens 
behållning un
der de t re när
mast föregående 
åren 

Enligt kommunallagen är uttaget från skatteregleri ngsfonden maximerat till 1/ 3 

av fondens behållning under något av de tre Därmast f öregående åren.1 ) 

b ) ett finansiellt ma:ximum: l S~xf'J = 8 Ft_1 - ~mint 
överskottskassa under 
år t = maximal ka ssa
neddragning 

där ~t-i - ~nt > O; Om ~ O sättes uttrycket = O. 

l) Kommunen kan dock kringgå lagen genom s k flerårsutdebitering (= täck
ningen av ett anslag fördelas i kombination med att skattereglerings
fonden nyttjas, dvs medel lånas i.f'Nn denna f ond). 
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Miniroikassans storlek anger gränse n för den maximala kassaneddragningen, exem-

pelvis 1 form av f onduttag. 

c) Restriktionerna i fråga är alternativa. I modellen kornmer det minsta av 

dessa två maxi.ma att gälla såsom restriktion: 

~ • min [fc9 • max[~~~~ }' "F,_1 
-

8 '-1} 
maximum 
f ör fond
uttag år t 
(numeris
ka värdet) 

legal restriktion 
f ör maximalt ut
tag f:rån skatte
regleringsfonden 
år t 

finansiell restrik
tion för maximalt 
uttag från skatte
regleringsfonden 
år t 

d 1/3 h B- 8 Fmint > o. Om 5Ft-i - flpg.int ~ O sättes uttrycket=O. är 09 = oc ~·t-1 -

Till följd av restriktionerna f ör maximalt uttag kan skatteintäktsnedgången 

kanske inte neutraliseras i samma grad som skatteintäktsuppgången. 

* 13.6. Totalsparanderestriktionen (34-42) 

A, M:i!!f~::: !.iB&Bs!e!,l~ ~o~J:Sl!&!:BBd_em!.n.!m!!m_ 

Om finansiellt totalsparandeminimum är större än eller lika med legalt total-

sparandeminimum, gäller det finansiella i modellen: 

~nft l sRn1t ~ s~nt = s~nrt 
l . 

finanalallt legalt total- totalspa- finensiellt 
totalsparande
minilllum år t 

totalsparan- sparandemini- randamini-
deminimum h t !lllllll år t mum år t 

För att finansiera investeringsminimu& förutsätter finansiellt totalsparande

minimum maximal kassaneddragning. Detta sker i förste. hand genom uttag från 

skatteregleringai'OJJden . Är totalsparandeförändringen negativ, kan sådana 

uttag utlösas. Vid totalsparandeökning (.å si > O) kan i stället fond-

avsättningar aktualiseras. xt=xt-1 

Därvid gäller emellertid fölJanda villkor: 

a) Om4Si 2 O och 
xt=xt-~ 

samtidigt sip < [snllft + (Bpt-1 - ~nt) J 
~=xt-~ '------.......... -----..J 
Pt:Pt_1 finansiellt totalsparande-

m1n1mllm år t exklusive kassa-
totalsparaodet n&ddra,Ding, där 
~r t Tid föregåeDda ("F t-l - Brmint) > O, 
ars utdebitering och 
a~årSTerkspriser 



så modifieras skatteregleringsfondens bestämning på följande sätt: 

totalspa
randeför
ändring 
år t vid 
för egåen
de års u t
debitering 

.........__,_ 
förändring 
i kon.junk
turvariabel 
år t-1 

+ 

totalsparandat år t vid föregående 
års utdebitering och affärsverks
priser minus finansiellt totalspa
randeminimum år t exklusive kassa
neddragni.l:lg 

politisk: 
variabel 
å.rt 
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Finansieringen av investeringsminimum kan i detta fall inte ske utan en viss 

kassaneddragning - i första hand i form av uttag från skatteregl eringsfonden , 

såvida inte detta vil lkor är upp.f',yllt, är en fondavsättning i nte möjlig. 

b) Om ~s~ > o 
:x:t = x t-1 

~ 

totalspa
randeför
ändringen 
år t vid 
föregående 
års utdebi
tering 

och sarati di gt 

totalspa
randeför
ändringen 
år t vid 
f'!Sregående 
års utdebi
tering och 
af'färsverks
priser 

finansiellt totalsparandeminimum 
år t exkl u si ve kassaneddragning 

där Sp t-1 - sF!nint > O 



utgör den fondavsättning som totalsparandeökningen implicerar inte något 

hinder mot finansieringen av investeringsminimum. Totalsparendet vid oför

ändrad utdebitering och oförändrade afrårsverkspriser är då mer än tillräck

ligt ror att finansiera investeringsminimum utan någon kassaneddragning. 

Däremot måste man beakta att den legala restriktionen för kapitalsparande

mi~imum uppsätter en maximigräns för avsättning till skatteregleringsfonden.
1

) 

s+D L_ s'I'P KP 
sRnlt 

Kt.-1 
Sminlt ; där 

t t lll 
xt = xt-1 
Pt = :Pt-1 

...___......__. 
avskriv-

'-.......--' -. ning.:~-r år t 

avsätt- t.otalaparan- legalt 
niiJ€; de å.r t vid kapital-
till föregående sparande-
skatte- års ut~ bi te- mini.mwn 
regle- ring och af- år t 
ritlgS- fä.rsverks-
fon~n priser 
år t 

eller specificerat: 

totalsparande år t vid föregående 
års utdebitering och affärsverkspriser 

s+D ~ AST ... 3TP + A Pro t s~ t 
t t t-1 

.'t..t = :xt.-1 Pt = Pt-1 

'-----v---"' ' . ./ .. ./ 

avsätt- förändring föregå.en- förändring i legalt ka-

ni ng i totalspa- de års affärsverks- pitalspa.-
till rande år t total apa- aparande år t r andemin i-
skatte- vid före- r ande vid föregående mum år t 
regle- gåend.e års års affärs-
rings- utdebi'tering verkapriser 
fonden 
ärt 

Def'ini tionsmässigt är s: D> O, 

Totalsparandat minus det positiva driftsparaodet (avsättning till skatte

reglering$fonden} får inte vara mindre än avskrivningarna. 

l) Att finansiellt totalaparandeminimum är större än legalt totalsparands
minimum utgör i detta läge inte någon garanti för att kapitalsparande
minimum uppnås. Legal t totalsparandemicim.um förutsätter Ilä:mligen maxi
malt uttag från .akatteregleringsfonden. I det tänkta fallet kac i stlH
let fondavsättningar aktualiseras. 
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Detta kan leda till en ytterligare modifiering av uttrycket, nämligen i det 
fall 

+ 

~ 
föregående 
års total
sparande 

förändrit~g i 
affärsverks
sparande t år 
t vid föregåen
de års affärs
verkspriser 

'-.,..-.-./ 

legalt ka
:pitalspa.
randamini
mum år t 

Då måste en del av ökningen av totalsparande exklusive a~årsverkssparande 

(.:1 si tas i anspråk för kapitalsparandeminimum och är alltså inte 
xt=x:t-1 

tillgänglig rör en eventuell avsättning till skatteregleringsfonden. 

En sådan avsättning kan inte aktualiseras förrän garanti finns för att legalt 

kapitalsparandeminimum uppnås. .Skatteregleringsfondens förändring bestäms 

då på följande sätt: 

totalsparan
deförändring 
år t vid fö
regående års 
utdebitering 

--.....
föränd
riDg i 
konjunk
turvaria.
bel år t-1 

+ 

+ (s;:, + 

föregående års totalsparande 
plus affärsverkssparandeför
ä.ndl:•ing år t vid föregående 
års affärsverkspriser minus 
legalt kapitalaparandemini
mum år t 

4.l?O 
t 

~ 

politisk 
variabel 
ärt 
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Är däremot 5TP 
t-1 

+ D. Pro t > sRnlt 
1\ : .Pt-1 

" ./ - ./ ~ 

föregå.en- affärsverks- l egalt ka.-

de års s:pa.rand.eför- pita.lspa.-

totalspa.- ändring år t randemini-

rand e vid föregåen- mum år t 
de års affärs-
verkspriser 

så gäller den ursprungliga fon!IUleringen . 

Eftersom totalsparandeförändringen är positiv och en avsättning til l skatte

regleringsfonden enligt gjorda antaganden inte kan överstiga denna förändring, 

finns det i detta läge garanti för att kapitalsparandeminimum uppnås. 

B. Min~ =. ~ega:l:_t_t.QtY.§P!I'!n!;!~~ 
Är finansiellt tot,alsparandeminimum mindre än legalt totalsparandeminimum, 

gäller det sistnämnda i modellens 

där 

____... 
finan
siellt 
totalspa
randemini 
mum år t 

&Kiru t 

< 

= 

legalt to
talsparande
minimum å r t 

legalt 
totalspa.
randemi
nimum år t 

.._____....., 
total
spa.ran
demini
DtUm år t 

+~ t 
legalt ka- legal restriktion 
pitalsparan- om maxil!llllt uttag 
deminiDrum från skattere~le
år t ringsfonden ar t 

TP 
SmJ.nlt l) 

" J 

legalt 
totalspa-
ll"ande1bi-
nimum år t 

l) lmplikationspUen ( :>- ) används !"ör att uttrycka att ett förhållande 
medför ett annat, Uttrycket "J. ==:>B" är således likvärdigt med 
"Om J., så B". 



där slffn1t 

a) Om 

> TP 
SmJ.nlt (eftersom s;Nxl ~ O). 

TP 5t-1 + 4 Pro t 
Pt "' Pt-1 

> 

föregående års totalsparande 
plus förändring i affärsverksspa
rande år t vid för egående års 
priser 

KP SmJ.nlt 

---v----' 

legalt kapi
-talspa.rande
minilllllm år t 

> 

och samtidigt 

totalsparande år t vid föregående 
års utdebitering och affärsverks
priser 

....______., 
l egalt 
kapital
sparande
minimum 
år t 

39 

kvar står uttrycket för skatteregleringsfondens rorändring i sin ursprungliga 

form, oavsett om totalsparandeökning eller -mins~ning föreligger, 

s~ = kc3 • .as~ + k~O 
:x:t=xt-1 
~ 

skatte- totalsparande-
r egle- förändring vid 
rings- föregående å rs 
fondens utdebiter ing 
förändring 
år t 

förändring 
i konjunktur
variabel 
år t - l 

politisk 
w riabel 
år t 

eftersom kllp1talsparandeminimum då kan uppnås utan uttag från skattereglerings-

fonden , 
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b) Uttrycket för S~ måste däremot omformuleras i två fall, nämligen 

och 

> o (implicerar s~ ~ O) 

totalspa.
randeför
ändri ng år 
t vid före
gående års 
utdebi tering 

KP -D < TP 
Smullt + Sma:cl.t S + APro t-1 

l>t ~ }Jt-1 

legalt totalspa..- föregående års total
randemi nimwn år t sparande plus föränd

ring av af~årsverks
sparande vid föregå
ende års arrårsverks
priser 

---.....-""' 
legalt 
kapital
sparande
minimum 
år t 

eller annorlunda uttryckt 

Den senare restriktionen innebär att ett visst uttag från 

fonden är nödvändigt ei"tersom ~~ < ~nlt samt a t t 

ökningen i total sparandat {exklusive af'f'årsver kssparande) 

skatteregler i ngs-

en viss del av 

- .::l ST - måste t 
t as i anspråk för kapitalsparande f ör att kapitalsparandeminimum skall upp-

nås . Hela totalspat·andeökningen är all t så inte tillgänglig för det 

driftsparaode som totalsparandeökningen implicerar. 

2) då 

totalapa.
randeför
ändring å.r 
t vid fö
regående 
års utde
bitering 

KP -D 
"'- O och Siiiinlt + Småxl < ......______,_ 

l egal t total
spara.ndemini
rmun å:r t 

totalsparan
de år t vid 
föregående 
års utdebi
tering och 
at.f'"årsverks
prise:r år t 

legalt ka
pital
aparande
lltlnimum 
år t 



bestäms skatteregleringsfondens förändring på följand e sätt: 

+ s~ = kc3 lÄs~ l xt "' xt-1 ......____..... 
totalspa-
rande:!'ör
ändring år 
t vid f öre
gående års 
utdebiteri ng 

+ tk0 11 

förändring 
i konjunktur
variabel år t-1 

(sTF + LlProt 
t-1 

P t 

föregående års totalsparande 
plus förändri ng i affärsverks
~parande år t v i d föregående 
års priser mi l'llls legal t kapi
talsparandeminimum 

4po 
t ___., 

politisk 
variabel 
år t 
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Eftersom totalsparandat vid föregående års utdebitering och arrårsverks

priser är större än l egalt total sparandemin:imum, behöver inte maximal t uttag 

från skatteregleringsfonden förekomma , Eftersom de nödvändiga avskrivning

arna {= legalt kapital - sparandeminimum) överstiger totalsparandet, måste 

uttaget från skatteregleringsfonden emellertid vara större än~s!, vilket 

är det största möjliga värde på utta.get (S~D), som impliceras av det ursprung

liga uttrycket. En fondavsättning kan därmed inte heller bli aktuell förrän 

kapitalsparandeminimum uppnåtts. 

c) I följande fall utlöses restriktionen om maximalt uttag från skatte

regleringsfonden 

Om 1) 

föregående års totalspa
rande plus förändring i 
affärsverkssparande år t 
vid föregående års priser 

"' och 2) D. st L o 
xt a xt-1 

________...... 
totalsparande
förändriJJg 4.r 
t vid föregåen
de års utdebite
ring 

+ 
-D 

Smaxlt 

legalt totalsparan
deminilllllm år t 

totaleparande
förändri ng år 
t vid föregåen
de års utdebi te
ring 

o och samtidigt 



tota.ls;pa.ran
deförandring 
år t vid fö
regående års 
utdebitering 

....__.... 
uttag 
från 
skatte
regla
rings
fonden 
år t 

legalt totalsparandeminimum minus före
gående års totalsparande och förändring 
i affärsverkssparande år t vid föregåen
de års priser 

maxi
malt 
uttag 
från 
skatte
regle
rings
fonden 
år t 

Utdebitering och affärsverkspriser höjs då i modellen. Maximalt ut~ag görs 

samtidigt från skatteregleringsfonden. 

13.7. Kassaneddragning 

Genom marimal kassaneddragDing ka:o totalsparanderdnimum. göras mindre än 

eljest. Därigenom kan utdebiteringshöjningar undvikas eller minimeras. Vi 

antar att en sådan kassaneddragning i första hand sker genom uttag från 

skatteregleringsfonden och kapitalfonderna. En utjämning av skatteintäktens 

variationer är 1 linje med dessa ronders syfte. Minskar totalsparandat - vid 

A Pro ) är maximal t uttag inte nödvändigt. 
Pt • Pt-1 

42 
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of'drändrad Utdebitering - koDDDer detta att be].t ell er de1Tis kompenseras 

genom fonduttag. Endast om de uttag, som uttrycket för skattereglerirg s

fonden respektive kapitalfonderna utlöser, är otillräckliga (antingen på 

grund av benägenheteroas fria spel eller den legala restriktionen om maximalt 

uttag från skatteregleringsfonden) minskas 1 andra hand kassan på annat sätt 

(t ex genom att låna ifrån - nyttja - fonder eller på annat sätt reducera 

transaktionskassan) .1 ) 

14 . KAPITALSPARANDET VID FÖREGÅt."""'NDE ARS UTDEBITERING 

Sedan kommunledningen fastställt skatteregleringsfondens rörändring fram-· 

kommer kapitalsparandat vid rorsgående års utdebitering såsom en restpoet 

(= totalsparandat vid föregående års utdebitering minus skattereglerings

f ondens förändring). 

Kapitalsparandat vid oförändrad utdebitering är (exklusive a!rårsverkssparan

de) : 

k.a.pitalspa
ra.ndet år t 
vid föregåen
de års utdebi
tering 

skattein
t äkten 
å.r t vid 
för egående 
års utdebi
tering 

netto
kostna
de rna 
år t 

~--.,..._-/ 

skatte
regla
rings
f ondens 
föränd
r ing år t 

l) Vid utdebiteringshöjning förutsätter lll0del1en lllllxillal. kaeeaneddragning. 
AvsittDtfigar till skatteregl.eringsfonden kan d! inte bli aktuella 
(dvs. gT = O). Vi borteer bär från möjligheten att avaatta 11.edel 
011.8delbart ~tjaa under Ar med utdebiteriDgshöjning. Avsättningen 
till skatteregleringsfonden under de Ar, som utdebiteringen är oför
ändrad, kan däremot enligt modellen ~tas för 1nvesteriDgaändamAl. 



'--.,.----" 

kapitalspa
rande t år t 
vid föregåen
de års utdebi
tering 

..______,____, 
förändring i 
kapitalsparan
det år t vid 
föregående års 
utdebitering 

förändring i 
kapitalsparan
det år t vid 
föregående års 
utdebitering 

~ 

totalspa
randat år t 
vid föregåen
de års utdebi
tering 

'--v--"' 

förä..."l.dring i 
totalsparan
det år t vid 
föregående års 
utdebitering 

den automatiska 
skatteintäkts
förändringen 
år t 

~ 

skatte
regla
rings
fondens 
föränd
ring år t 

eller 

~ 

förändring i 
avsättningar 
till och uttag 
från skattereg
leringsfonden 
år t 

netto
kostna
dernas 
föränd
r i ng 
år t 

förändring-
i avsätt
ningar till 
eller uttag 
från skatte
reglerings
fonden år t 
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skatteregleringsfonden verkar således som buffert mot variationer i skattein

täkten och kapitalsparande. Vid en nettointäktsökning ökar det totala sparan

det merän kapitalsparandet genom positivt driftsparande (=avsättning till 

skatteregleringsfonden). Det totala sparandet minskar i stället vid en netto

intäktsminskning mer än kapitalsparandet genom negativt driftsparande (~uttag 

från skatteregleringsfonden). I ocb med att sk~tteregleringsfonden verkar 

som buffert mot variationer 1 skatteintäkten, blir den således även buffert mot 

variationer i kapltalsparandet. En avsif:ttning kan betraktas som ett avdrag 

från sksttelntiikten, som minskar kapitalsparand et. Ett fonduttag kan i stiillet 

ses som ett tillägg till skatteintäkten, som o"kar kapitalsparandat. Meäel 

från skatteregleringsfonden kan med andra ord överföras till kapital-



budgeten. l) 

15. KAPITALFONIERNAS FÖRÄNDRING (ekvation nr 17 samt restriktion i 

ekvation nr 16) 
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Efter bestämningen av kapitalsparaedet vid föregående års utdebitering och 

afrårsverkspriser blir kornmunledningarnas nästa uppgift i modellförloppet att 

ta ställning till kapitalfondernas förändring. 

Ar avsättningarna till kapitalfonderna större än uttagen betecknas de med 

s+KL (= nettoavsättningar). S+KL är lika med den del av kapitalsparandet, som 

avsätta till kapitalfonderna. Nettouttagen (uttag minus avsättningar) 

betecknas med S-KL. Definitionsmäasigt är således S+KL >O och S-KL <O. 

15. 1. Ek:va. tionen 

Förändringen i avsättningar till eller uttag från kapitalfonder antas vara 
bestämd på följande sätt: 2 ) 

tJ.sKL kc8 
..ASKP + kc12 4 (2Rt;_,) 

t t 
xt "' 1 t-1 
pt "'pt-1 

~ ~ 
~ 

förändring förändri.Ilg förändring 

i avsättning i 1-..apital- i en kon-

till eller sparandet år junkturva-

uttag från t vid före- riabel år 

kapitalfon- gående års t-1 

deroa år t utdebitering 
och affärs-
verkspriser 

l) Överroringen av medel från kapital- till driftbudgeten är däremot inte 
tillåten enligt kolllllunallagen. Överföringsposten rår inte VB.rtl negativ. 
Kommunledningen kan därför exempelvis inte överföra medel från kapital
fonderna till driftbudgeten. Kapitalfonderna är nämligen avsedda för 
kapitalbildande ändamål. 

2) Formuleringen utgår från att kolllii!Wlen regelmässigt fonderar. Den årliga 
förändringen 1 avsättningar till eller uttag från kapitalfonderna bestäms 
då av den årliga förändringen 1 kapitalsparandet. Alternativt kan -
liksom vid skatteregleringsfonden - kapitalfondernas förändring förklaras. 
En sådan formulering kan vara att föredra när fonderingen inte är regel
bunden. 
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där ils~ .6 sK + il Pro t t 
xt = xt-1 l(t - xt-1 pt=pt- l 
l>t = Pt-1 
~ ~ 

kapitalspar an- förä.ndxing i 
de förändring affärsverks-
år t vid före- sparande t år 
gående års ut- t vid föregåen-
debitering de åra affärs-

verkspriser 

o{ lccg ~ 1 

kc12 f O förutsatt Ll(2
Rt_1 ) >O under högkonjunkturår och< O under låg

konjunkturår. 

Fol"'lllleringen innebär att vid kapitalsparandeökningar kan ej fondutt ag utan 

endast fondavsättningar komma ifråga. Clltvii.nt kan vid kapitalspara ndeminskning 

inte fondavsättningar aktualiseras •1 ) 

Liksom vid skatteregleringsfonden antas fonderingen vara relativt sett 

större i expanderande än i tillbakagående koiiiii1Wier. Koefficienten kc:3 antas 

följaktligen sjunka med utTeetliDgsgraden. 

Förändringen i avsättningarna till eller uttag från kapitalfonderna antas 

även vara påverkad av konjunkturförvänt ningar på likartat sätt som vid skatte-

1) .Består den lokala konjunkturcykeln av en långvarig högkonjunkturperiod och 
en kortvarig lågkonjunkturperiod behövs inte avsättningar under vart och 
ett av de goda åren för att kompenaera skatteunderlagsminskningen till följd 
av lågkonjunkturen år t-2. Konjunkturförväntningarna kommer att ge uttryck 
för detta (i detta. tänkta fall avsätter m&n extra m;yoket året efter lågkon
j!Ulkturdret). 
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regleringsfonden. Vid kapitalsparandeökning avsätta mer än eljest vid 

lågkonjunktur å.r t-1 och mindre än eljest vid hqgkonjunktur å.r t-1. Vid 

kapitalsparandeminskning uttas i stället mindre än eljest vid lågkon

junktur år t-1 och mer än eljest vid hi;gk.o.njullktur år t-1. 

Vid ökning i kapitalsparandat kommer fouuavsättningen att stiga hög•t med 

denna ökning. Vid minskning i kapitalsparandat kommer på motsvarande sätt 

uttaget att öka högst med det numeriska värdet av denna minskning. 

15. 2. Formen för uppbyggnad och neddragning av kassan 

Kapitalsparandat är avsett f"or 1nTesteringsändamål. Den del av detta sparande, 

som inte används till investeringar under budgetåret U'råga, är liktydig med 

kassaökning. Kassauppbyggnaden antas därvid bland annat ske i form av avsätt

ningar till kapitalfonderna. Enligt modellen är sådana avsättningar - efter 



avsättningsbeslutet - inte disponibla till investeringar under det aktuella 

året. Ifall kommunen vill används det kapitalsparande , som dessa avsätt

ningar representerar, till investeringar antas den 1 stället inte besluta 

om sådana fondavsättningar. 

Eftersom en avsättning till skatteregleringsfonden är avsedd för drift-

ändamål antas den däremot likviditetsmässigt kunna disponeras till investe

r ingar. Undantag utgör endast den del av en sådan fondavsättning, som kan 

vara nödvändig för att uppnå minimikassan. ED avsättning till skatteregle

ringsfonden är följaktligen liktydig med en kassaökning upp till miniminivån 

för kassan . Därutöver kan - men behöver inte - avsättningar vara lika med 

kasaauppbyggnad. En avsättning till kapitalfonderna är däremot enligt modellen 

alltid lika med en kassauppbyggnad . Uttag från skatteregleringsfonden eller 

kapitalfonderna representeras på motsvarande sätt av en kassaneddragning. 

Avsättningar till kapitalfonderna. f'"örutsätts ske på direkt väg. MOdellen 

uteslut er därmed mö-jligheten av att medel, som avsätta till skat tereglerings

fonden ett visst år, nyttjas för avsättningar till kapitalfonderDa samma år. 

En qkning eller minskning av kassan kan enligt modellen över äga rum i 

andra former än via fonderna. Kommunen kan exempelvis "låna" (nyttja) 

fondmedel eller på annat sätt ta i anspråk: kass8.1Hdel. De likvida medel, som 

skatteregleringsfonden representerar, kan på så sätt användas för finansiering 

av investeringar utan någon f ormell överföring av medel mellan drift- ocb 

kap:l.talbudget. Fondens likvida behållning minskas då på annat sätt än genom 

fonduttag .l) En kassauppbyggnad kan på motsvarande sätt ske direkt via kassan. 

Restriktionerna vid skatteregleringsfonden garanterar att fondavsättningar 

inte beslutas när kassaneddragning i stället behövs för att finansiera 

investeringsminimum. Modellen utesluter därmed möjligheten att medel först 

avsätta och däretter samma år uttas eller på annat sätt, dvs. tas i anspråk 

för att finansiera investeringaminimum. I det följande kommer liknande 

restriktioner att konstrueras !ör kapi talfonderm.. 

l) Fondens likvida behållning (dvs kassa-, bank-, postgiromedel samt kort
tristiga innehav av obligationer) brukar benämnas den anbragta behåll
ningen. Nyttjade roadmedel utgör däremot en icke-likvid intern fordran, 
som ingår i rondens behållning. 
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* 15.3. Restriktioner beträffand.e avsät tningar till kapitalf'onde.rna (49-53) 

A. li!!&JlS!~lng~_a! !n!.e!!t.!i!r!ngS!!!l~ 

Definitionen av finansiellt totalsparandeminimum förutsätter att investerings

minimum. bland annat ficansieras med hjälp av maximal kassaneddragning, 

förutsatt att överskottskassa föreligger vid årets början. Kassaneddrag

ningen antas därvid i första hand ske genom uttag från skattereglerings

fonden eller kapitalfonderna. Minskar kapitalsparandat vid föregående års 

utdebitering och af~årsverkspriser, kan - vid den gjorda formuleringen - uttag 
(eller o~de sådana) från kapitalfonderna utlösas. Restriktionen om 

max::t.nlalt uttag garanterar därvid att minimlkassan inte underskrids. 

Finansieringen av investeringsminimum kräver dessutom: 

a. att vid överskottskassa (dvs 8 Ft-i - ~nt > O) inte någon del av 
finansiellt totalsparandeminilmlm används till kassauppbyggnad. l) 

Överskottskassan tas i stället i anspråk. 

b. eller att vid uoderskottskassa (dvs S,.t-i- ~t< O) finansiellt 
totalsparandeminimum endast används för nesauppbyggnad i syfte att 

uppnå m.inimikassan. En kassauppbyggnad därutöver medför - förutsatt 

att totalsparandat är lika med finansiellt totalsparandeminimum -

att investeringadnimum. inte helt kan finansieras. 

Eftersom avSättningar till kapitalfonderna enligt modellen är liktydig med 

kassauppb,yggnad, uppsätter dessa två punkter vissa gränser för avsättningarnas 
storlek. Den del av en avsättning till skatteregleringsfonden under ett visst 

årt som inte är nödvändig för att uppnå m.i:aimikassan, antas däremot kunna 

disponeras (genom att de avsatta medlen nyttjas) för investeringar samma år. 

Någon restriktic,.,n för den maximala avsättningen till skatteregleringsfonden 

behövs därmed inte. 

l) Totalsparandat vid föregående års utdebitering och at.rårsverkspriser 
ingår i flödet av likvida medel. Ifall kommuoen beslutar sig för att 
göra avsättningar till kapitalfonderna, används därmed en del av 
detta flöde till kaasauppbyggnad. 
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B. !o!a!sea~~d~t_v,1d_f§r~iead~ ir~ ~t~eQi!e~ing_o~h_af!"~r~v~rks~r!s~r 

~t2rre_än !l!er !i!a_~~d_f!n~n~1~!t_t2t~l~~r~n~emi~~ 

Om 

totalsparan
de år t vid 
f"öregående 

finansiellt 
totalsparande
minilllum ki t 

års utdebite
ring och aff"års
ve:rkspriser 

så gäller restriktionen 

= 

~ 

finansiellt 
ma_yi mnm för 
avsättningar 
till kapital
fonderna år t 

[ 5TP 
t 
~=xt-1 
pt=pVl. 

&ttnr 
t 

totalsparande år t vid föregående 
åra utdebitering och airåraverks
priser minus finansiellt totalspa
randeminimum exkl, kassaneddragning år t 

~J 

skattereg
lerings
fondens för
ändring år t 

Avsättningar till kapi tall' onderna u tö v er den ma::d..mala ni vån medför a t t det 

finansiella utrymmet efter avsättningsbeslutet inte är tillräckligt för att 
finansiera investeringsminimum. Eftersom totalsparandat vid föregående års 

utdebitering och aff"årsverkspriser är större än finansiellt totalsparsnde

minimum är det finansiella utrymmet däremot tillräckligt stort .f"dre avsätt

ningsbeslutet. 

Vårdet på ~xr skiljer sig bland annat beroende. på om (~t-i - ~nt) är 

positiv ~er negativ. 



totalsparan
de år t vid 
f'öregåeDde år s 
utdebitering 
och a.ff'års
verkspriser 

+ 

finansiellt total
sparandeminimum 
exkl. kassaneddrag
ning år t 

där s~ ~ O men / s;D J~ ~t-1. - ~t 
~ 

uttag 
från skat
teregle
rings
fonden 
år t 
(nume-
riska 
värdet) 

överskotts
kassa vid 
början av 
å.r t 

s.... s . . D +D 
Eft ersom ~ t-1 - Flnint > o och st = st 

är [ Sri1nft + (5
Ft_1 - ~nt) + S~ ~ ~n.ft 
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+ 

~ 

skatte- finansiellt 
regle- totalsparan-
rillgsfon- deminimum 
dens för- år t 
ändring 
år t 

Totalsparandat vid föregående års utdebitering och affärsverkspriser är i 

detta .fal l så stort att investeringsuri.nimum kan fi nansieras utan kassaned

dragning (utöver den som eventuellt ägt rum genom uttag från skattereglerings

fonden). Avsättningen till kapitalfonderna är därmed möjliga såvida de inte 
överstiger maximum (S~xf) . Har ekvation nr 13 utlöst en avsättning till 

skatteregleringsfonden (S+D) ä r detta maximum mindre än eljest. En del av 

utrymmet för fondavsättningen - dvs S~p - St1n.ft - (~t-i - ~nt) 
xt=xt-1 
pt=pt-1. 

tas då i anspråk av S~D . 
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dvs överskottskassan, blir det finansiella utrymmet större för fondav

sättningen men otillräckligt för investeringsminimum. En sådan formulering 

medger nämligen att överskottskassan används för fondavsättningar i stället 

ror till finansiering av investeringsminimum. 

Är däremot 

s&lnr 
t 

finansiellt totalsparan
totalspa- det år t vi d 
rande år t föregående 

års utdebite
ring och 
aff'årsverks
priser 

finansiellt total
sparandeminimum 
exkl. kRs!!'aned
draglling år t 

+ s~} 

skattereg
leringsfon
dens för
ändring år t 

Investeringsminimum kan då inte f'inansieras utan en vi ss kassaneddragning 

(utöve.r den som eventuellt ägt rum genom uttag från skatteregleringsfonden). 

Avsättningar till kapitalfonderna är därmed inte möj liga vilket framgår 

av sN&xr ( < O). 

b. Vid underskottskassa vid årets början anger ( 5Fmint - 5Ft_~) den 

kassauppbyggnad (exempelvis genom fondavsättningar) som minst krävs. Av 
TP TP 

utrymmet (St - Silil.nft ) därutöver för fondavsättningar kan en del 
Xt"'Xt-1 
Pt:Pt-1 

ba tagits i anspråk av en avsättning till skatteregleringsfonden. Uttag 

från denna fond är i detta fall (eftersom ~t-i - ~nt < O) inte 
möjlig enligt restriktionen vid S~:s bestämning. 

C. !oia!.SJ2.8!:a!ld~t_vid_f.Qr~!e~d~ !r§. gtge:Qi~e!:ing_of_h_afi'"~r~v~r.)!sQr,!s~r _ 

mi~~e_ä~ fina!ls!elli ioials~ra!ld~m!~-

; 

total sparendet 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
affärsverks
priser 

< Slllnr 
t 

finansiellt 
totalsparande
minimum år t 



så gäller rest rikt i onen : 

s+~xr = 
~ 
finansiellt 
maximum för 
avsättning
ar till ka
pitalfonder
na å.r t 

sFml.'n s.. - l't-1. 

minimikassen vid 
årets slut minus 
kassan vid årets 
slut 

skattereg
leringsfon
dens för
ändring år t 
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Om (7roint - ~t-i) ä r positiv krävs en viss kassauppbyggnad för att uppnå 

minimikassan . Uttag från skatteregleringsfonden är då enligt modellen inte 

möjliga. s~ kan således endast vara lika med S~D Enligt definitionen av 

finansiellt totalsparan~eminimum används en del av detta minimum för att 

uppnå minimikassan. Kassauppbyggnad med hjälp av de medel, som finansiellt 

totalsparandeminimum representerar , hindrar därutöver finansieringen av 

i nvesteringsminimum och är därmed enligt modellen inte möjlig . 

Om ( 
5Fmint - ~t-i ) är negativ f örut sätter finansieringen av investerings

mi.nimwn en viss kassaneddragning samt at t inte någon del av finansiellt total

sparandeminimum används t ill kassauppbyggnad. Restriktionerna vid skattereg

leringsfondens bestämning garanterar att avsättningar inte görs till skatte

regleringsfonden. Enligt sil;&- kan inte heller avsättni ngar till 

kapitalfonderna förekomma. 

15 .4. Restriktion om maximalt uttag (ekvati on nr 16) 

Uttagen .från kapitalfonderna respektive skatter egleringsfonden får int e vara 

så stora att miniroikassan underskrids. Uttaget från kapitalfonderna kan 

samtidigt högst uppgå till kapitalfondernas behållning vid början av år t. 

Är denna behållning mindre än överskottskassan, är det maximala uttaget lika 

med fondbehållningen. Följaode restriktion gäller aärmed : 



SmäXft l 
-KL = min 

finansiell 
restriktio:o 
för maxilnalt 
uttag från ka
pitalfonderna 
(numeriska värdet) 

där 

över- eller 
underskotts
kassan vid 
början av 
år t 

skatte- kapitalfon
regle- dernas behåll
ringsfo~ ni ng vid 
dens för-början av år t 
ändring 
år t 

D + St >O; Om uttrycket~ O sätts det == O. 
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Om ( sF t-i - ~n t) :> O så är [< sF t-i - ;mnt} + s~]~ O; Det sistnämnda 
uttrycket är då lika med antingen överskottskassan plus avsättning till 

skatteregleringsfonden eller överskottskassan minus uttag (som maximalt 

kan vara lika med överskottskassan) från de:ona fond. 

Om ( 8Ft-i - ~nt) ~O har enligt restriktionen om smRx något 

uttag från skatteregleringsfonden inte kunnat utlösas. Avsättning 

till denna fond kan i stället ha utlösts. I så fall kan uttag från 

kapitalfonderna inte bli aktuella, om denna avsättning ej är tillräck

lig för att uppnå minimikassan. I annat fall kan uttag från kapitalfon

derna maximalt uppgå till avsättningen till skatteregleringsfonden minus 

underskottskassan såvida kapitalfondernas behållning överstiger denna nivå. 

Det maximala uttaget är eljest lika med kapitalfondernas behållning. 

skatteregleringsfondens eller kapitalfondernas behållning behöver inte 

nödvändigtvis motsvaras av kassamedel (dvs kassa-, bank-, postgiromedel 

samt kortfristiga innehav av obligationer). Kommunen kan under tidigare år 

ha lånat medel från (dvs 11nyttjat11 ) .fonderna. Fondernas behållning mot

svaras då helt eller delvis av en fordran på kommunen. Av bland annat 

detta skäl kan det - med hänsyn till minimikassan - maximala uttaget från 

kapitalfonderna vara mindre än fondernas behållning. 

1) Maximal kaaaaneddra@ling ( 5 F t-1 - ~int) kan enligt modellen bli aktuell 
för at~ finansiera investeringsminimum. I en sådan situation kommer även 
övriga tillgängliga medel (t ex inbetalningsöver- eller underskott) att 
tas i anspråk. Eftersom dessa medel - vid sidan av överskottskassan - ingår 
i uttrycket för totalsparandeminimum, kan de inte innefattas i överskotts
kassan. 
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såsom modellen är konstru~rad kommer skatteregleringsfondens förändring 

- för det fall restrik-tionen + ~xft utlöses - att i regel vara 

likt}'dig med ett fonduttag . Uttag frän skatteregleringsfonden och kapital

fonderna kommer därmed att i regel fo~jas åt . 

Utlöses restriktionen om maximalt uttag från kapitalfonderna får vi : 

~-KL 
;:)t smEcrt 

~ 

uttag marimalt 
från uttag från 
kapital- kapital 
fonder fonder år t 
år t 

- KL 
st 

KL 5t - 1 
- KL Smaxft 

KL 5t - 1 
..___,........ ..______.. 

' " ~ 

uttag föränd- maximal t föränd-
från ring i uttag ring i 
kapital- kapital- från ka- kapital-
fonder fonder pita.lfon- fonder 
år t år t-1 der år t år t-1 

/J 5KL - KL 5
KL 

t SmäX:ft t-1 
..._____.. 

~ 
......____...., 

föränd- ma.xima.lt föränd-
ring i uttae ring i 
avsätt- från ka- kapital-
ning vita.lfon- fonder 
till el- der år t år t-1 
ler uttag 
från ka-
pitalfon-
der år t 



16. TOTALSPARANDE (ekvation nr 1$) 

Efter det att ltapita1foodernas f"ö:riindl-ing är bestämd, faststiills totalsparan

det. I modellrorloppet b,ar tidigare tota:lspare.ndemini.mum (ekvation nr 9) 

samt totalsparaodet vid föregående års utdebitering och arr~rsverkspriser 

(elevation nr 12) bestämts. I modellen gäller .SSllltidigt att: 

sip ~ ~nt 
o.___;:.-.J ~ 

total- totalspa
sparan- ra:ilde mini
det år t mum år t 

Är 

totalsparande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
aff'årsverks
priser 

~ 

totalspa
randemini
mum å r t 

så gäller därmed : 

totalspa
rande 
å r t 

= 

totalsparande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
aff'årsverkspriser 

(ekvation nr 18 a) 
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där STP = y t ut + P rot t 
:xt=xt-1 ~=xt-1 Pt=Pt-1 
pt=pt-1. 

'----v---J '-- -·-· ·~__.J 

totalspa- skatteintäk- netto- affärsverks spe-
randet år t ten år t vid kostna- rendet år t vid 
vid föregå- .f"öregående derna år t föreg~ende års 
ende års ut- års utdebite- aff'"åraverks-
debitering ring priser 
och af.f'års-
verkspriser 

Total sparendet framkommer då såsom en restpost . Förändringen i totalsparandat 

är därvid bland annat orsakad av den automatiska skatteintäktsrorändringen 

och förändringen i aff'"årsverkssparandet vid föregående års affärsverkspriser.l) 

l) Enligt ekvation 12 är totalsparandeförändringen vid föregående års utde

bitering och affärsverkspriser: 

totalsparande
förändrin~en 
vid föragaende 
års utdebite
ring år t 

där enligt ekvation nr 11 : 

totalsparande
förändring 
vid föregående 
års utdebite
ring år t 

- Ll t,tk 
- t 

den automatis
ka sk:attein
täktsföränd
ringen år t 

+ 

förändring i 
aff'"ärsverks
sparandet vid 
föregående lrs 
affiirsverkspri
ser 

- .d 1fk 
t 

den automa
tiska netto
kostnadsför
ändringen år t 

Ll tf.m 
t 

den autonOlllB. 
nettokost
nadsföriind
ringen år t 



Om totalsparandeminimum är större än totalsparandat vid föregående års 

utdebitering och af~åraverkspriser är kausalsambandet omvänt. Utdebitering 

och arrårsverkspriser höjs då så att totalsparandeminimum uppnås: 

om s~P <:. 
xt=xt-1 
Pt:Pt-1 
~ 

totalsparande 
år t vid fö
regående års 
utdebitering 
och af~års
verkspriser 

totalspa
randemi
ni= 
år t 

.......______.. ~ 
total- totalspa
sparande randemi~i
år t mum år t 

(ekvation 18 b) 

Önskemålet om en viss totalsparandeökning (= totalsparandeminimum minus 

totalsparaodet vid föregående års utdebitering och af~årsverkspriser) bestämmer 

storleken på 

(a) skatteintäktsökningen till följd av böjd utdebitering 

(b) samt ökningen av afiårsverkssparandet till följd av höjda affärsverks

priser 

Denna totalsparandeökning kan då ses som ett resultat av en aktiv handling 

(= höjning av utdebiteringen och afrårsverkspriserna}, 

17. AFFÄRSVERKSPRISERNAS FÖRÄNDRING (ekvation nr 20) .. 
17 .l. Def'ini tio n av ai'f'årsverksaparandets f"driindring ( 58-60) 

Vid förändring i afrårsverkspriserna är förändringen i afiårsverkssparandet 

definitionsmässigt: 

försäljnings
intäkten år t 
vid de föränd
rade af'f'"års
verkspriserna 

försäljnings
intäkten 
år t-1 

där Q = af~årsverkens försäljningsvolym 

förändring i 
rör1iga kost• 
nader år t ( som. 
följd av föränd-
ringar av försäljnings
volymen år t) 

~ = rörsäljningsvolJman år t vid de förändrade arrärsverkspriserna 
pt-pt-~ 

et = rörliga kostnader i produktionsintervallet ~ - ~-l 

Pt-"Pt-1 



+ 

= försäljningsvolymen år t vid 
oförändrade afrårsverkspriser. 
Vid prishöjning är, ifall efter
frågan är priselastisk, 
~ > Qt 
pt=pt-1 Pt-Pt-1 

et betecknar därvid rörliga 
kostnader i produktionsintervallet 
Q - ~ t_ p 
pt-pt-1 Pt- t-1 
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differens mellan försäljnings
intäkten vid rorändrade aff"års
verkspriser och försäljnings
intäkten vid of"örändrade aff"års
verkspriser år t 

förändring 1 rörliga kost
nader till följd av för
ändrade afrårsverkspriser 
år t 

förändring i försäljnings
intäkten år t vid oföränd
rade aff"årsverkspriser 

- Q ... ) t-:L 

förändring i rörliga kost
nader vid oförändrade affärs
verkspriser år t 



där = 

förändring i 
aff"årsverKsspa
rande till följd 
av förändring 
i aff'årsverks
priserna år t 

förändring i 
aff"årsverksspa
rande år t vid 
oförändrade 
aff"årsverkspriser 

17.2 Koppling med utdebiteringen 
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Aff"årsverkspriserna är i modellen kopplade till utdebiteringen och höjs 

relativt sett lika mycket: 

P t 

~ 

affärs
verks
priser
na under 
å.rt 

Å .xt 
(1 + -) 

xt-1 
~ 

relativa 
utdebite
ringshöj-
ningen 
ärt 

affärsverks
priserna fö
regående år 

Förändringen i aff"årsverkssparande till följd av förändringen av aff'"ärs

verkspriserna blir då; 

= 

förändring i 
aff'"årsverkens 
sparande till 
följ d av f'"ör
ändrade aff'"års
verkspriser år t 

L1X 
(l+ _ t) 

.xt-1 

~ 

de förändrade 
aff"årsverks
priserna år t 

försälj- affärs
ningsvoly- verkspri
men år t serna fö
vid ror- regående 
ändrade år 
aff'"års-
verkspri-
serna 

försäljnings
volymen år t 
vid f'öregåen
de års affärs
verkspriser 



kostnadsförändring 
till följd av den 
förändrade arrårs
verkspriserna år t 

Det är främst elverk, vatten- och avloppsverk samt halliiirÖrelse som kommer i

fråga såsom affärsverk •1 ) I modell en anta s efterfråga n på aff'årsverkens t j än s ter 

vara prisokänslig av följande skäl: 2) 

a) Modellen utgår från att det föreligger ett visst motstånd mot att höja 

utdebiteringen. För att göra utdebiteringshöjningen mindre än eljest 

höjer kommunledningen affärsverkspriserna. Höjningen av affärsverks

priserna förutsätt s därmed leda till ett ökat affärsverkssparande (dvs 

.6 Prot > O). Modellen utesluter därmed möjligheten av en så pris-
Pt-Pt-1 

känslig efterfrågan på aff'årsverkets produkter (t ex elenergi)att för-

säljningsvolymen (~. - Qt sjunker så mycket att aff'årsverks-
Pt-Pt-1 Pt=pt-1 

sparandet minskar. 

b) Motståndet mot utdebiteringshöjningar medför enligt modellen, att utde

biteringen och därmed även affärsverkspriserna höjs så litet som möjligt . 

Utdebiterings- och prishöjningarna kommer då att vara förhållandevis 

små men återkommande. Det är samtidigt rimligt att anta att efterfrågan 

på aff'årsverkens tjänster inte är nämnvärt prisokänslig vid små pris

höjningar. 

Vid prisokänslig efterfrågan gäller att: 

l) 

2) 

Kommunledningens handlingsutrymme beträffande prisförändringar är dock 
mindre inom hamnrörelsen än för elverken samt vatten- och avloppsverken . 
Prisförändringar inom hamnr örelsen skall nämligen enligt lag godkännas 
av statlig uppsiktsmyndighet, som kontr ollerar att självkostnadspris
linjen följs . 

I appendix 2 ( 11Några alternativa antaganden") kommer denna förut-
sättning att släppas. 



J 

försäljnings
volymen år t 
vid förändrade 
affärsverks
priser 

~ 
pt=pt-1 

L---..,-J 
försäljningsvo
l]lllen år t vid o
rörändrade af~års
verkspriser 

vilket i fortsättningen betecknas Qt. 
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Förändringen i affärsverkssparandat t ill följd av förändringen av affäre

verkspriserna, dvs; 

blir då 

4Prot 
; t-pt-1..) 

= 

f'"drändring i 
aff'"årsverksspa
rande till f'"oljd 
av förändringen 
av aff"årsverks
priserna år t 

= LHt • 

~ 
föränd
ring a.v 
aff'"års
verkspri
serna år t 

~ 
~ 
försälj
ningsvo
lymen år t 

Eftersom försäljningsvolymen inte påverkas av förändringen av affårsverkspri

serca, är affårsverkssparandet s ökning lika med försäljningsintäktens 

ökning. De totala rorliga kostnaderna påverkas vid detta antagande däremot 

inte av prisförändringen . 



18 • l.i'TDEBITERINGENS FÖRÄNDRING (ekvation n:r 19) 

Enligt modellen rorändras utdebiteringen enbart uppåt . Utdebiteringen 

bestäms vid gjorda antaganden därmed på följande sätt: 

a) .,TP 
"t 
xt ~ xt-1 
pt .. pt-1 

~ 

totalsparan
de år t vid 
f öregl>er,d.e 
års ~.;.tdebi..,. 

tering och 
affärsverke
priser 

> 

totalspar
randemi
nir.tU.m år t 

utdebi
t ering
en år t 

Samtidigt kommer då : L:1 P t = O (ekvation nr 20 a} 

pris.för
ä.ndring
en år t 

( ekvation nr 19a) 

före
gående 
års ut
debite
ring 

utdebi
t erings
föränd
ring 
år t 

b) Om totalsparandat v:i.d föregåe:ode års utdebite.ring och aff'årsverkspriser 

däremot understiger totalsparanderoinimum, kommer utdebiteringen och aff'års

verkspriserna att höjas så att totalsparandeminimum nås (S~p = S~t). 
Med hjälp av bland annat den totalsparandeökning, som höjningen av utdebi

teringen och a.ff'årsverkspriseroa för med sig, är det därefter möjligt att: 



finansiera investeringsminimum (om 

f inansi
ellt to
tal spa
randemi
ninu.un år t 

sfulnlt 
'-------..----' 

legalt 
totalsparan
deminilnum 
år t 

eller uppnå den av kommunallagen angivna minimini vån {avskrivningarna 

minus maximalt uttag från skatteregleringsfonden) för totalsparandat 

(om sllnrt ~ ~nlt) 
'------~· 

finansi- legalt 
ellt to- totalspa
talsparan- randamini 
deminimum mum år t 
år t 

Genom utdebiteringsböjningen ökar skatteintäkten autonomt med utdebiterings

förändringen multiplicerad med ~orskottsdelen i skatteunderlaget, dvs 

skatteintäktsförändringen till följd av förändrad utdebi t ering - den s k 

autonoma skatteintäktsförändringen - är därmed: 

6~ = 
xt=xt-1 
~ 

den autonoma 
skatteintäkts
förändringen 
år t 

skillnaden mellan 
skatteintäkten vid 
budgetårets och 
föregående års ut
debitering 

den del av rorskottet 
år t som är en roljd 
av förändrad utdebi
tering 

Den aut onoma skatteintäktsökni ngen antar vi inte används till att finansiera 

autonoma nettokostnadsö1olingar . Ökningen i skatteintäkterna till f'oJ.jd BV 

den hö jda utdebiteringen antas i stället helt bli total sparande. 



Ökningen i afrårsverkssparandet till följd av de höjda affärsverkspriserna är 

samtidigt: 

= - Pt-1 

försäljningsintäkter 
år t vid förändrade 
affärsverkspriser 

försäljningsintäkten 
år t vid oförändrade 
affärsverkspriser 

Den autonoma skatteintäktsökningen plus ökningen i affärsverkssparandat till 

följd av de höjda afrärsve~kspriserna är därmed: 

== t:Jx • Z + t t-2 

den autonoma 
skatteintäkts
förändringen 
år t 

f'i-iriindxing i 
af:t'årsverks
sparandet till 
följd av för
ändiade aff"års
verkspriser år t 

+ 
~xt 

(l + -- ) • Pt-1 • 
xt-1 

försäljningsintäkten 
år t vid förändrade 
affärsverkspriser 

den del av förskottet 
år t som. är en fo"ljd av 
förändrad utdebitering 

, vilket 

försäljningsintäkten 
år t vid oförändrade 
affärsverkspriser 

enligt modellen skall vara lika med totalsparandeminimum minus total

sparandat vid föregående års utdebitering och aff"årsverkspriser: 



= 

den autonoma 
skatteintäkts
föräbdringeo 
år t 

eller specifi cerat: 

förändring i 
af.f'årsverksspa
randet till 
följd av för
ändrade af.f'års
verkspriser 
år t 

differens mellan total
sparandeminimum år t och 
totalsparaodet år t vid 
röragående år s utdebi- . 
tering och af.f'årsverks
priser 

.åXt 
Ll xt • zt-2 + (1 + xt-1 ) . :Pt-1 • Qt - Pt-1 
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den del av 
förskottet 
år t som är 
en följd av 
rorändrad 
utdebitering 

försäljningsintäkten år t 
vid förändrade affä rs
verkspriser 

försäl jningsintäkten 
år t vid oförändrade 
aff'årsverkspriser 

differens mellan total
sparandeminimum år t och 
totalsparendet år t vid 
föregående års utdebitering 
och aff'årsverkspriser 

L<Seer vi ut .å xt 1l.r detta uttryck får vi: 

= 



< 

totalspa- totalsparande-
randa år t minimum år t 
vid föregå-
ende års ut-
debitering 
och affärs-
verkspriser 

sä är .Qxt 7 O och bastämd på följande sätt : 

totalsparandeminimum mi-
nus totalsparandat år t 
vid föregående års utdebi
tering och af~årsverkspriser 

3
TP 
t 

"t"':Xt-1 
pt=P"t-l. 

= ----------------------------~---------------------------

utdebite
ringshöj
ning år t 

förskot tets 
del i skat
teunderlaget 
år t 

Pt - 1 • Qt (ekvation nr 19b) 

xt-1 

föregående års afrarsverkspriser 
multiplicerat med försäl jnings
volymen år t dividerad med före
gående års utdebi t ering 

Affar5verksprisernas förändring är då samtidigt bestämd på följande sätt: 

LiX t 
(l + ) Pt - 1 

xt-1 
= {ekvation nr 20 b) 

19. DEN AUTONOMA SKATTEINTÄKTSFÖRÄNDRINGEN (ekvation nr 21) 

I och med att utdebiteringens förändring är bestämd är även den 

autonoma skatteintäktsförändringen fastställd. Om totalsparandat vid 

f öregående års utdebitering och aff'årsverkspriser är större eller lika 

med tota1sparandemin1mum, så är enligt modellen: 

4 -(.llll = 
t 

den autonoma 
skatteintäkts
förändringen 
år t 

o (ekvation Dr 21 a ) 
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Om totalsparandemdnimum är större än totalsparandat vid föregående års ut

debitering och afrårsverkspriser är den autonoma skatteintäktsförändringen 

positiv och bestämd på roljande sätt: l) 

den autonoma 
skatteintäkts
ökningen år t 

(ekvation nr 2J. b) 

l) Vid gjorda antaganden är den autonoma skatteintäktsförändringen lika med: 

TP = (Snu.nt 

skillnaden mellan to
talsparandeminimum och 
totalsparandat vid före
gående års utdebitering 
och a..ff'årsverkspriser år t 

förändring i afrårsverkssparandet år t till 
följd av förändrade afrårsverkspriser 

Genom att multiplicera Ll.xt -uttrycket på sid 67 med Zt_2 får vi 

den autonoma 
skatteintäkts
f'oriindringen 
år t 

[ &Ynt - s~~ J 
xt-xt-1 
Pt;;Pt-1 

skillnaden mellan total
sparandeminimum och total
sparandat vid föregående års 
utdebitering o~h arrårs
verkspriser år t 

~ t 

l + 

f'örsäljningsintäkten år t vid 
roregående års aträrsverkapriser 
dividerad med förskottet år t 
vid föregående års utdebitering 



20. DEN TOTALA SKATTEINTAKTSFÖRÄNDRINGEN 

skatteintäktsförändringen år t består definitionsmässigt av: 

= + 

skattein
täktf"or
ändringen 
år t 

den automatiska 
ska t t eintäkts
förändringen 
år t 

den autonoma skat
teintäktsföränd
ringen år t 

Den automatiska skatteintäktsförändringen, dvs den som uppkommer vid före

gående års utdebitering,bestäms i ett tidigt skede av modellförloppet 

(ekvation n.r 4) medan den autonoma skattei r,täktsförändringen f"a stställs 

samti digt som utdebiteringen {ekvation nr 21). 

Om totalsparendet vid föregående års utdebitering och arrårsverks-

priser är större än eller lika med totalsparandeminimum, är skatteintäkts

förändringen enligt modellen lika med den automatiska , 

Om 

totalsparande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
aff'årsverks
priser 

L • ~ 

skatte
intäkts
f"öränd
ringen 
år t 

totalspa
randemini
lll1lm år t 

l) 

den automa
tiska skatte
intäktsför
lindriDgen 
år t 

l) Fotoot se sid 70. 

utdebite
ringsför
ändring 
år t 

~ y':'-M = 
t 

O och 

den autonoma 
akattein
täkts.för
ändringen 
år t 



l) (fotnot till röragående sida) 

Enligt ekvat ion nr 4 är den s.ut!)llll!. tiska sbtteintäkts1'ötiiDdr1ngen: 

.1 ~k = xt-l. • zt-2 + xt-2 <zt-2 - zt-4) ~-"1 • zt-,3 
xt=xt-"1 

den automa
tiska skatte
intäktsför
ändringen 
år t 

föregående år s 
skatteintäkt 

avräkningspost 
föregående år 

skatteintäkten år t vid f"dra
gåande års utdebitering 

föregående års 
skatteintäkt 

sldllnaden mallan 
budgetårets och 
föregående års 
rorskott Vid 
f'ö~gående Ars ut
debiterj.ng 

avräkningspost 
år t 

70 



71 

Om totalsparandat vid fb~egaende års utdebitering och arTårsverkspriser 

är mindre än totalsparandeminimum består skatteintäktsförändringen däremot 

av en automatisk och en autonom del: 

Om STP t _ 
xt-xt-1 

' pt=~t-1 • 

< 

totalsparande totalsps
ar t vid f'!:Sre- randemini
gående års ut- mum år t 
debitering 
och aff'års-
verkspriser 

så är 

ooh därmed 

de.n auto
noma skat
teintäkts
förändringen 
år t 

= 
..___,.._.. 

+ 6.Yam 
t 

utdebit~rings
förändring 
år t 

skatte- den automa
intäkts- tiska skat
föränd- teintäkts
ringen föränd-

den autonolll,!l 
ska t teintäkts
förändringen 
år t 

år t ringen år t 
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21 . FINANsiELLT UTRYMME, INVESTERINGABNA OCH KASSAN (ekvation nr 22 - 27, 

28 respektive 29) 

21.1~ Några definitioner ( 72-77) 

Utgår vi ifrån nettoinvesteringsbegreppet är flödet av likvida medel i en 

sparandefinansierande kornmun - disponibelt till investeringar - definitions

mässigt: 

= 5TP + 
t 

'-----..;,..---

totala spa
:randet 
(inkl. af
f'årsverk 
år t) 

N ~ 
Pr t 

.._______,_____ 
inbetal
ningsöver
eller un
derskott 
exkl. total
sparande år t 

Inbetalningsöver- eller underskottet (NPr.lf ) kan bestå a.v tre delar. 

För det rörsta kan inbetalningsöverskottet eller -underskottet bestå av netto

intäkter från försäljning (dvs efter avdrag av inköp} av fastigheter o d 

Det är här antagligen trämat fråga om försäljning av exploateringsmark. 

Modellen utgår från att tidpunkten för försäljning är en följd av föregående 

års beslut och händelser (t ex beslut att inköpa, exploatera och bygga 

bostäder på marken). Kommunens kontroll över försäljningstidpunkten är då 

inskränkt. Kommunledningen antas därmed under löpande år i allmänhet inte 

kunna besluta om försäljning av fastigheter enbart i syfte att förbättra 

likviditeten. Det kan även vara fråga om nettoutgifter (efter avdrag för 

försäljningsintäkter) för inköp av fastigheter. Utgår vi ifrån det taktiska 

utfallet innefattar inbetalningsöver- eller4lnderskott för det andra årets 

över eller underskott jämfört med budgeten. Modellen utgår från att kommun

ledningen i allmänhet inte har någon kontroll över över- eller underskottets 

storlek. Denna storlek antas i stället huvudsalUigen vara bestämd av den 

löpande pris- och löneförändringen. Inbetalningsöver- eller underskottet 

kan ex: post även betraktas som en justeringspost. Budgetåret s intäkter 

och kostnader behöver inte sammanfalla med dess inbetalningar och utbetal

ningar. Kapitalsparandat behöver däm.ed inte heller i sin belhet motsvaras 

av nettoinbetalningar. En sådan likviditetsmässig skillnad innefattas för 

det tredje i inbetalningsöver-eller underskottet (exklusive kapitalsparandet). 



Totalsparandet består definitionsmässigt av: 

5
TP 
t = SKP 

t + SD 
t 

'--v---' '---------total- kapital- skatteregle-
sparande sparande ringsfondens 
år t år t förändring 

år t 

Kapitalsparandet innefattar därvid även affärsverkens sparande. Hodellen 

utgår från att arrårsverkens sparande inte är förbehållet respektive affärs
verk. l) 

Totalsparandet kan även formuleras på följande sätt: 

5TP 
t 

::: ~ + s+D + -D 
st t 
~ 

total- kapital- avsättning uttag frår. 
sparande sparande till skat- skattereg-
år t år t teregle- lerings-

ringsfon-
den år t 

fonden å.r t 

Ett uttag från skatteregleringsfonden minskar driftsparendet men ökar (via 

överföringsposten mellan drift- och kapitalbudget) kapitalsparandet. Investe

ringarna kan på sa sätt finansieras med hjälp av negativt driftsparande. 

Kapitalsparaodet kan följaktligen uppdelas på följande sätt: 

sKP 
t = 

kapital
sparande 
år t 

s '!.P 
t_D 
st= o 
~ 

+ 

kapitalspa
rande år t 
exkl. uttag 
från skatte-
reglerings
tonden 

(Sy;p -
t 

kap i talsparande 
år t som är en 
följd av uttag 
från skatteregle
ringsfonden 

vilket insätts i uttrycket för STP 

l) Enligt expertis bl.a från Svenska kommunrorbundet synes detta vara ett 
rimligt antagande. Hamnrörelsen kan dock tänkas utgöra undantag härifrån. 
Ett överskott inom hamnrörelsen får nämligen enligt lag endast disponeras 
inom denna. Det är däremot inte något hinder för kommunen att likviditets
mässigt förfoga över överskottet. 



5TP SKP + = t t_D 

'--·-------' 
st= o 

total- kapitalspa-
sparande rande år t 
år t exkl. uttag 

från skatte-
reglerings-
fonden 

Eftersom (/:P -
t 

så gäller att: 

STP SKP 
t t_D 

+ 

..> 
3t=O 
~ 

total- kapitalspa
sparande rande år t 
år t exkl. uttag 

från skatte
reglerings
fonden 

(SKP - sKP + t t_D 
3t=o 

kapitalsparande 
år t som är en 
.följd av uttag 
från skattereg-
leringsfonden 

"-----v-

avsättning 
till skatte
reglerings
fonden år t 

s+D 
t 

... - ~---~ 

avsätt-
ning till 
skattereg-
lerings-
fonden 
år t 
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+ -D 
st 

,______..____.. 
uttag från 
skattereg-
lerings-
·ronden år 
t 

Ett uttag fran skatteregleringsfonden påverkar således inte totalsparandet. 

Ett sådant uttag inverkar inte heller på flödet av likvida medel. 

Uttaget ifråga minskar endast stocken av likvida medel - kassan vid årets 

början (5rt_1 ). Insätts det sistnämnda uttrycket för STP i definitionen av 

flödet av likvida medel, får vi: 

f F SKP s+D N * + + Pr t t ~!D t 
~ = o t 

~ 

ka!>i totls:;a- avsättning inbetalnings-
randet ar t till skat- över- eller 
(exkl. uttag teregle- underskott 
från skatte- ringsfon- exkl. total-
reglerings- den år t s}.>arande ar t 
fonci.en ar t) 

I flödet av likvida medel ingår således endast den del av kapitalsparandet, 

som inte är en följd av uttag från skatteregleringsfonden. De finansiella 

medelt som ett sådant uttag representerar,.ingår i stället i ingående stock av 

likvida medel. Detsamma gäller uttag från kapitalfonderna.. Dessa uttag ingår 

därmed inte heller i flödet av likvida medel. 
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:Jt 
21.2. Restriktioner 

Genom att till flödet av likvi da medel lägga över- eller underskottskassan 

vid årets början får vi den maximala mängd finansiella resurser {likvida medel) 

som under år t kan disponera s för investeringar. 

= 3TP 
t 
~ 

totala 
sparan
det år t 

_________ __.. 

inbetal 
ningsöver
eller 
-under skott 
exkl. total
sparande år t 

( SF t-1. - IJmint ) 
.___~ 

över- eller under
skottskassan vid 
början av år t 

Kommunledningen antas kunna påverka TLmax via S~. Variablerna 

och s Ft-t är i stället exogent bestämda i modellen. Enligt denna 

kan kommunledningen inte heller påverka mini:m.i k.assan under budgetåret . 

Alternativt kan TLmax formuler as på följande sätt : 

+ 

kap i talspa
rande år t 
(exkl. uttag 
från skatte
r eglerings
f onden) 

~ 

avsätt
ning till 
skattereg
lerings
fonden 
år t 

inbetal- över- eller under-
n1ngs- skottskassan vid 
över- eller början av år t 
underskott 
exkl. total-
sparande 
år t 

Uttrycket för det finansiella utrymmet TLmaxt utgör en budgetrestriktion 

i .modellen: 

investe
ringar 
år t 

den maximala mängd 
finansiella resur ser 
(lik~ida medel) dis
ponibla till investe
ringar år t 

Investeringar får inte överstiga det finansiella utrymmet • 



I modellen är samtidigt en real restriktion knuten till investeringarna: 

~ 

investe
ringarna 
år t 

N:rfun 
t 

investerings
miniJnu.m år t 

C. Mi!!i:mi.= Qch !!!B.!:i-J!!ig~,n§. 

Den reala (teknisk-institutionella) restriktionen anger en minimigräns för 

investeringarna medan den finansiella restriktionen uppställer en maximigråna: 

imreste
ringsmi
nimu.m år t 

investe
ringarna 
år t 

maximal mängd 
finansiella re
surser (likvida 
medel) disponib
la till investe
ringar år t 

Kommunens handlingsutrymme beträffande investeringarna begränsas av dessa 

båda restriktioner. Investeringarna får å ena sidan inte underskrida investe

ringsminimum och å andra sidan inte överskrida det finansiella utrymmet. Det 
finansiella utrymmet rår därmed inte heller underskrida investeringsminimum: 

~ NiiiiR. l.nt 

maximal mängd 
finansiella 
resurser dis
ponibla till 
i nve steringa r 
år t 

investe
rings
minimum 
år t 

dvs 

total
sparan
det år t 

inbetal
ningsö
ver eller 
-under
skot t exkl. 
totalspa
rande år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

investe
rings
minimwn år t 
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Investeringsminimum anger på så sätt en miniroinivå för det finansiella 

investeringsutrymmet. Den mängd finansiella resurser som krävs :f'"ör att 

finansiera investeringsminimum är samtidigt definitionsmässigt (enligt ekva

tion nr 9) 

+ ( ~ t-1 - sFmint) = N:rMr 
"- ..... . .. ~--.,.- ., 

n t 
~ 

finansiellt inbetal
totalsparan- ningsöver-
deminimum eller un-

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

investerings
mi ni.Jllum år t 

år t derskott 
exkl. to
talsparan
de år t 

vilket insätts i uttrycket ovan: 

s~ + NPr~ + (8
Ft_1 - ~nt) > sa:1nrt + 

<------v---' 
totalspa- inbetal
rande år t ningsöver

eller un
derskott 
exkJ.. to
talsparan
de år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

+ Pr~ 
t + 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande år t 

, (_s F t-1 - 7mint.) ' 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

, • STP 
• t 
~ 

totalspa
rande år t 

?- ~nt 
- t 

finansiellt total
sparandeminimum 
år t 

._______.,_._.. 
finansiellt 
totalsparande
minimum år t 

Av den reala restriktionen följer saledes att totalsparande inte får under

skrida finansiellt totalsparandeminimum. Detta villkor garanterar att 

det finansiella utrymmet i modellen är tillräckligt fcr att finansiera 

investeringsminimum. 



21.3. Den hypotetiska investeringsvolymen 

Modell förloppet inleds med att kommunledningen fastställ er den s k 

hypotetiska investeringsvol ymen(= existerande investeringsönskemål). 

Enligt en förkortad version bestäms denna volym på följande sätt: 

NI~ -[ ~- +(l. (K~ - K,_1) l· [(l+lt)ht - (1 -h,)(l+"t)~ 
reinves
teringa.r 
år t 

skillnad mellan 
önskad och .fak
tisk kapital
stock : nyinves
teringsönskemil.l 
år t 

byggnadsko~tnadsföränd

rin& är t 
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Till detta uttryck är inte någon finansiell restriktion knuten . Gapet rnellan 

önskad och faktisk kapitalstock sluts då i varje period. Anpassningskoeffi

cienten (;<f ) är l ika med 1. I modellen antas de finansiella resurserna 

emellerti d vara begränsade . Den finansiella r estriktionen medför därmed 

att de faktiska investeringarna är mindre än de hypotetiska: 

såväl på kort sikt 

som på lång sikt 

de faktis- den hypote
ks inves- tiska netto
teringar- investerings-
us år t volymen år t 

t+k 
L 
j=t 

de fak
tiska in
vestering
arna under 
k år 

t+k 

<~ 

den hypotetiska 
nettoinveste
r ingsvolymen under 
k år 

Anpassningskoefficientec antas följaktligen 1 modellen vara: 

o <(3 < l 

Denna koefficient antas därvid vara mindre i expanderande än i tillbakagående 

kommuner. Till följ d a v den fortgående expansion en koi!Diler gapet m el la n önskad 



och faktisk kapitalstock vid slutet av år t att vara relativt sett 
~- Kt 

K'* 
t 

) större i expanderande än i tillbakagående kommuner. 
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Kön av 

otillfredsställda investeringsönskemål antas med andra ord växa - relativt 

sett -med utvecklingsgraden. 

21.4. Reala och finansiella bestämningsfaktorer 

Med hänsyn till de begränsade finansiella resurserna är kommunledningen 

således enligt modellen tvungen att välja och pruta bland de existerande 

investeringsönskemålen. Investeringarna får samtidigtemellertid inte under
stiga investeringsminimum. Till följd av den reala ochfinansiella restrik

tionen bestäms de faktiska investeringarnas årliga förändring därmed av 

vissa reala och finansiella faktorer. 

Investeringarna kan enligt modallen uppdelas på följande sätt; 

N
1

R ::: 
t 

<-----,..----' 

investe-
ringarna 
ar t 

där N1R 
t 

inves
terings
föränd
ring•n 
år t 

NI~ n + (NIR 
t - N~int) 

investe- investeringar ut-
ringsmi- över investerings-
nimum år t minimum år t 

N
1
R. 
llll.nt 2. o (eftersom NI! 2:.. Nr&_nt) 

Nr&_ + Ll nt 
'-----v-----' 
förändringen 
av investe
ringsminimum 
år t 

förändringen i 
investeringarna 
utöver investe
ringsminimum år t 

En del av den årliga investeringsförändringen beror på förändringen av inves

teringsminimum. Denna del av investeringsförändringen är därmed ytterst 

orsakad av förändringarna i de reala (~ tekniska eller institutionella) 

faktorer, som enligt ekV&tion nr 2 bestämmer investeringsminimum. 
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Av den årliga investeringsförändringen är följaktligen A NI~int realt 

bestämd . Den återstående delen av investeringsför~ndringen, dvs förändringen 

i investeringarna utöver investeringsminimum - ~(NIR- N~nt) 
ä r däremot enligt modellen finansiellt bestämd. I det f öl jande kommer vi 

att diskutera hur den finansiellt bestämda delen av investeringsförändringen 

f r amkommer i modellen. 

21.5. Det finansi ella utrynunets bestämning i modellen 

Det f inansiella utrymmet bestäms successivt i modellen . stocken av likvida 

medel - kassan - vid årets börj an är exogent bestämd i modellen medan minimi

kassan vid årets slut bestä ms i ekvation nr 6. I ekvation nr 12 framkommer 

därefter totalsparaodet år t vid föregående års utdebitering och afrärs

verkspriser. Eftersom inbetalningsöver- eller underskottet (NPr*) är 

exogent bestämt i modellen är därmed det finansiella utrymmet för investe

ringar - vid oförändrad utdebitering och oförändrade afrårsver kspriser -

fastställd 

TLmaxt 
xt=xt-1 
pt=-pt-'1 

= 

1118Ximal mängd 
finansiella 
r esurser dis
ponibla till 
investeringar 
vid föregående 
år s utdebite
ring och affärs
verkspriser år t 

+ 

totalsparande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
aff'årsverks
priser 

+ 

inbetal
ningsöver
eller under
skott år t 
exkl , total
sparande 

över- eller 
underskotts
kassa vid 
bör jan av år t 

Uttrycket för TLmaxt jämförs därefter med miniminivån för det finansiel-
x =x la utrymmet, t_ tJi 
Pt-Pt-~ 

dvs med inves-

teringsminimum. Denna jämförelse äger rum på så sätt a t t totalsparandat 

vid föregående års utdebi tering och af rärsverkspriser ställs mot finansi ellt 

t otalsparandeminimum, vilket utförs i ekvat i on nr 18. 



Ö1 

A. 1o1al52ara~d~t_Vid_f§r~~end~ ~r~ gtgeBi1e~igg_o~h_afrir~v~r~2ris~r~ 

~tQr~e_äg ~lle~ lita_m~d_fi~n~i~llt_t~~l~r~ngemi~iiD~ 

är störr e än eller lika med investeringsminimum eller -

annorlunda uttryckt ifall tote.lsparandet vid föregående 

Otn TLmaxt 
xt=xt-1 
pt=pt-1 

års ut debitering och afrå rsverkspriser (enligt ekvation 

s törre än eller lika med fi nansiellt totalsparandeminimum (dvs 

~lnft) behövs enligt 3kvation nr 19 och nr 20 inte någon 

höjning av utdebiter ingen och afi årsverkspriserna för att 

finansiera investeringsminimum. 

utlöses en sådan höjning i s tället av den 

legala restriktionen om tote.lspa rande

minimum.) 

B. to1als~ara~d~t_vid_f§r~~e~d~ ~r~ ~tgeBiieri~g_o~h_afr~r~v~r!s~ris~r

~~d!:eJi!! finans!e.Ptio~!S12Srand~nim!!D'_ 

utdebitering och affärsverks

< Nn§int) dvs ifall 

Om det finansiella utrymmet vid ioregående års 

priser är mindre än investeringsminimum (TLmaxt 
xt=xt-1 
pt=pt-1 

t otalsparandat viå föregående år s utdebitering och affärsverkspriser är 

mindre än finansiellt totalsparandeminimum ( s~ < ~nft ) 
xt=xt-1 
Pt::pt-'1 

krävs en höjning av utdebiteringen och afrårsverkspriserna för att finans iera 

investeringsmini.mtun. Genom en sådan höjning ökar totalsparandat så att 

det finansiella utrymmet blir lika med investeringsminimum {ekvation nr 18b-

20b) . 

Restriktionen om att totalsparandat minst skal l vara l ika med finansi ellt 

totalspsrandemin~um utgör en garanti för att det finansiella utrymmet 

minst täcker investeringsmioimum, dvs de realt bestämda i nvesteringarna • 

De maximigränser för fondavsättningar som gäller i modellen är birestriktioner 

till denna restriktion. Fondavsättningar ä r enligt dessa restriktioner inte 



möjliga såvida de hindrar finansieringen av investeringsminimum, vilket 

diskuteras i det följande. 

Vid överskottskassa (dvs aFt-'1 -~mint >O) kan kassamedel användas för 

att finansiera investeringar. En sådan kassaneddragning kan beslutas i ett 

tidigare skede i modellförloppet än i ekvation nr 28, där investeringarnas 

förändring bestäms. Ekvationerna nr 1.3 och 17 kan nämligen utlösa uttag 

från skatteregleringsfonden respektive kapitalfonderna. sådana fonduttag 

minskar stocken likvida medel (= kassan) men påverkar inte flödet av likvida 

medel. Vid underskottskassa anger (5 Ft-'l - 8Fmint) i stället den kassaupp

byggnad, som krävs ror att nå minimikassan.1)En sådan kassauppbyggnad kan då 

även ske i form av fondavsättningar. Avsättningar till kapitalfonderna samt 

avsättningar till skatteregleringsfonden i syfte att uppnå miniroikassan antas 

vara lika med kassaökning. Avsättningar till skatteregleringsfonden är i 

övrigt disponibla för investeringar och behöver därmed inte vara lika med 

kassauppbyggnad. Avsättningar till kapitalfonderna och vissa avsättningar 

till skatteregleringsfonden (= upp till nivån för minimikassan) innebär 

således att en del av flödet av likvida medel används för kassauppbyggnad. 

Beslut om sådana avsättningar (enligt ekvation nr 13 respektive nr 17) begrän

sar därmed det finansiella utrymmet för investeringar (förutsatt att överskotts

kassa föreligger vid årets början eller att avsättningarna överstiger under

skottskassan vid årets början). Avsättningar till skatteregleringsronden 

eller kapitalfonderna får emellertid inte hindra finansieringen av investe

ringsminimum. Enligt de restriktioner, som begränsar fondavsättningarnas 
storlek, gäller därmed 

att avsättningar inte får göras till skatteregleringsfonden eller kapitalfon

derna ifall kassaneddragning i stället är nödvändig rör att uppnå 

minimiksssan 

att när totalsparandat är lika med finansiellt totalsparandeminimum och 

tinderskottskassa samtidigt föreligger vid årets början, får avsättningar 

endast göras i syfte att uppnå miniroikassa 

D. !nye.§.t~r;!_nga~!!_ yi§:Syi_in,v~s~ep!,!g~nYn!!,m_ 

Det finansiella utrymmet är således lika med investeringsminimum när total

aparandet vid röragående års utdebitering och afrårsverkspriser är lika med 

l) 
Enligt modellen gäller att sFt ~ siDn.int' 8Ft-l~ sFmint-l osv. 

Förut sa t t a t t ~n t > 8 Fmint-l kan 8 Ft-l därvid bli :mindre än 9Fmint. 



ell er mindre än finans i ellt totalsparandeminimum. 

I och med att kommunledningen i modellen tar ställning till totalsparaodet 

år t bestäms i detta .fall även investeringarnas och kassans storlek. I 

det följande kommer vi att visa att beslutet om totalsparandetsstorlek implice

rar att investeringarna ä r lika med investeringsminimum (ekvation nr 28b} 

och kassan vid årets slut l ika med mini roi kassan (ekvation 29b) . 

N"år totalsparaodet vid föregående års utdebiter ing och aflårsverkspriser 

är större än finansiellt totalsparandeminimum kommer det finansiella utrymmet 

att vara större än investeringsminimum. I detta fall implicerar kommunens 

beslut om totalsparendet i ekvation nr 18 enbart att investerin~drna är 

minst lika med investeringsminimum samt kassan vid årets slut minst 

l ika med minimikassan. I vilken utsträckning investeringarna kommer att 

över stiga investeringsminimum avgörs därefter i ekvation nr 28a . Föränd

r ingen i det återstående fi~~nsiella utrymmet (dvs efter avdrag för investa

ringsminimum) samt konjunkturförändringar antas därvid bestämma förändringen 

av investeringarna utöver i nvesteringsminimum (dvs de finansiellt bestämda 

i nvesteringarna). Kas san vid å rets slut framkommer därefter i ekvation nr 29e . 

Vi kommer härefter att diskutera investerings- och kassabestämningen i 

de två olika fallen. Inledningsvis redogör vi för hur det återstående 

finansiella utrymmet framkommer i modellen. 

:tf 
21 .6 . Metod f"or att beräkna de finansiella resurserna exklusive investerings-

minilnum (ekvationerna nr 22- 27) (83-111) 

Hedellen utgår från att en förändring i kapitalsparandat har 

större inverkan på investeringsbenägenheten 

än en förändring i övrigt flöde av likvida medel 

{dvs . S~D och NPr~). De likviditetsförändringar som S+D och NPr~ represen

terar antas däremot ha likartad effekt på investeri ngsförändringen. Dessa två 

poster sammanförs därmed på r-oljande sätt , ekvation nr 22 : 



= + 

inbetal
ningsöver
ell er un
derskott 
år t exkl. 
totalspa
rande 

inbetal
ningsöver
ell er 
underskott 
(exkl. k.a
pitalspa
rande} inkl. 
avsättning 
till skat
tereglerings
fond år t 

avsättning 
till skatte
reglerings
.fonden år t 

där S+D är bestämd i ekvation nr 13 och Pr~ är exogent bestämd. 

Kapitalsparande (exklusive uttag från skatteregleringsfonden) bestäms 

därefter 1 ekvation nr 24. 

kapitalspa
rande år t 
e:x:kl. uttag 
från skatte
reglerings
fonden 

total
sparande 
år t 

~ 

avsättning 
till skatte
reglerings
fonden å:r t 

I ekva~ion nr 23 fastställs dess.förinns.n kapitalsparendet (inklusive 

ökning till följ d av uttag från akatteregleringsfonden): 

~ = s~ s~ 

kapital
sparande 
år t 

'-----v----' 
totalspa- skatterag
rande år t l eringafon

dens för
ändring år t 

där s~ bestäms i ekvation nr 18: 

= 

totalspa- totalsparande år t 
rande ar t vid föregående års 

utdebitering och 
afrärsverkspriser 

(ekvation nr 18a} 



eller = (ekvation nr l8b) 

totalspa- totalsparande-
randa år t minimum år t 

Vi har tidigare sett att: 

f F SKP + Np ~ + s+D = r t t t t 
s-0= o t 

'------..-----' ~ 

flöde av kapitalspa- inbetal- avsättning 
likvida rande år t ningsöver- t ill skatte-
medel år t (exkl. uttag eller un- reglerings-

från skatte- derskott fonden år t 
reglerings- exkl. total-
fonden) sparande år t 

Uttrycket för NPr enligt ekvation nr 22 insätts i flödet av likvida medel: 

= + 

~ 

flöde av 
likvida 
medel 
år t 

kapitalspa
rande år t 
(exkl. uttag 
från skat
tereglerings
f onden) 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. kapi
talspara ode) 
inkl. avsätt
ning till skat
tereglerings
fond år t 

Såsom framgått är vidare: 

flöde av likvida medel 
å r t 

= 

l-- ... ; 

maximal kapitalapa-
mängd fi- rande år t 
nansiella (exkl. ut
resurser tag från 
disponibla skatterag-
till in- lerings-
vesteringsr fonden) 
år t 

+ 

inbetal- avsätt
ningsöver- ning till 
eller un- skatterag
derskott leringa
år t exkl. fonden år t 
totalspa-
rande 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

Insätts uttrycket ovan ror flödet av likvida medel får vi: 



= SKP 
t 
S-D=O 

t 

+ 

~ 

kap i talsparan
de åx t (exkl. 
uttag från 
skatteregle
ringsfond) 

+ 

inbetal
ningsöver
eller under
skott (exkl. 
kapitalspa
rande) inkl. 
avsättning 
till skatte
reglerings
fond år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 
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Vid denna formulering innefattas således avsättningar till skatteregle

ringsfonden (S+D) i inbetalningsöver- eller underskottet medan uttag från 

denna fond (S-D) minskar stocken av likvida medel. Eftersom förändringan 

i denna fond i modellförloppet bestäms före investeringsförändringen är 

den kausala riktningen entydig. 

För att isolera den återstående delen av det finansiella utrymmet reduceras 

de tillgängliga finansiella resurserna under budgetåret med den del som 

åtgår för att finansiera investeringsminimum. De olika finansiella medlen 

(kapitalsparande, inbetalningsöverskott, överskottskassa) antas därvid inte 

vara bundna till någon speciell investering (t ex en skolbyggnad). De 

finansiella medlen antas i stället utan inskränkning kunna användas till vilka 

investeringar som helat (respektive till att täcka inbetalninggunderskott 

eller underskottskassa), I enlighet med detta antagande reduceras de 

finansiella medlen i ekvationerna nr 25 - 27 i relation till de olika medlens 

relativa andel av den totala investeringsfinansieringen under budgetåret. 
NKP s__N N N S , -Ft-~ respektive Pr betecknar de medel, som återstår efter denna 

reducering. 



o 

'---...------' 

kal; i tals:tJa
rande (e.JU:L 
dtag frän 
skatteregle
ringsfonden) 
exkl. imres
teringsmini
mum år t 

il'lbeta.l
ningsöver
eller un
derskott 
(exkl. ka
}..litalspa
rande) exkl . 
investerings
minimum år t 

kassan vid 
början av 
år t exkl. 
investe
ringsroi ni
mu m 
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o 
o 

ka:;>itals:;,;a
rand.e (exkl. 
uttag från 
skatteregle
ringsfcr.lien) 
år t 

finansiella medel disponibla till 
investeringar under år t 

investe
ringsmini
mu m 

inbetal
n::.n.gsöver
eller un
oerskott 
(exkl. ka
pitalspa
rande) år t 

kassan vid 
början av 
år t 

o 

finansiella medel disponibla till 
investerinouar år t 

o 

--...------""' 
finansiella medel disponibla till 
investeringar under år t 

å.r t 

investerings
minimum å.r t 

investerings
minimum å.r t 



Add NSKP Np N eras t , rt och ~~-l får vi: 

+ Np + SF rt t-1. 

Båda leden subtraheras med sFmint 

•• N8KP 
• t 

S-D==O 
t 
~ 

+ 

kapi talspa
rande ~xkl. 
uttag från 
skattereg
leringst'on
den) ey.kl. 
investerings
mi nilllUJ!l år t 

+ 

inbetal- över- eller kapital
ningsöver- underskotts- sparande 
eller un- kassan vid (exkl. ut-
derskott början av tag från 
(exkl. ka- år t exkl. skattereg
pitalsparan- investerings- lerings
de) exkl. minimum år t fonden)år t 
investe-
ringsminimum 
år t 

N~ 
n t ,____,___... 

över- eller under
skottskassa 

investe
rings
miniJ!Ium 
år t 

vid början av 
år t 

* 

+ 

Inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. kapi
talsparande 
år t) 

21.7. Restriktion för de finansiellt bestämda investeringarna 

Enligt modellen gäller följande restriktion för investeringarna: 

investe
ringsmini
mum år t 

investe
ringar 
år t 

111B.xlmal mängd 
fins.nsiell.a 
resurser dis
ponibla till 
investeringen 
år t 
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eller N~ < NIR 
:5... ~ + n t t 

S-0=0 
t 

+ 

~ 

investe- investe-
ringsmi- ringar 
nimum år t 
år t 

kapitalspa-
rande år t 
exkl . uttag 
f rån skatte-
reglerings-
fonden 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. kapi
talsparande) 
inkl. avsätt
ning till skat
tereglerings
fonden år t 

över- eller 
underskotts
kassa vid 
början av 
år t 

I nsätt NIR 
t = 

investe-
ringar 
år t 

samt sKF 
t _D 
st =O 

J 

kap i talspa-
rande exkl. 
uttag från 
skattereg-
leriogs-
fonden år t 

+ N5n 
t _D 
st =o 

+ 

+ 

N~ nt + 
...._____,_.., 
investe-
ringsmi-
nimum 
år t 

+ 

inbetal
ningsöver
eller under
skott (exkl. 
kapitalspa
rande) år t 

kapitalspa- inbetal nings-
rande (exkl. över- eller 
uttag från underskott 
skatteregle- (exkl. kapi
ringsfonden) talsparande) 
exkl. investe- exkl. inves-
r ingsmini- teringeminimum 
mum. år t år t 

NJk n t < N1R 
- mint + 

.._ . ~ 

investeringarna 
utöver investe
ringsminimUJII 
år t 

över- eller under
skottskassan vid 
början av år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 
(exkl. investe
ringsminimum år t) 

1nveste- investe-
ringsmi- rings-
nilll.um år t minimum 

år t 

investeringar 
utöver inves
t eringsminimum 
år t 

invest e
ringsmi 
nimum 
år t 

+ 

+ 

investerings
minimum år t 

NP + 
t 
S-D=O 
~ 

kapi talspa-
rande (exkl. 
uttag frän 
skatteregle
ringsfonden ) 
ex:Y..l. investe
ringsminimum år t 



+ Np N + 
r t 
~ 
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inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl . kapi
talsparande) 
exkl . inves
teri ngsmini
mum år t 

över- eller under 
skottskassa vid 
början av år t 
exkl. investerings
minimum år t 

investeringarna 
utöver investe
ringsminimum = 
finansiellt bestäm
da investeringar 
å r t 

åter stående finansiellt utrymme 
år t sedan investeringsminimum finansierats 

+ 

kapi talspa
rande (exkl. 
uttag från 
skatteregle
ringsfonden) 
exkl. investe
ringsminimum 
år t 

+ 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
{exkl. kapi
talsparande) 
exkl . inves
teringsmini
mum år t 

.______.... 
över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 
exkl. investe
ringsminimum år t 

De finansiellt bestämda invester ingarna får å era sidan inte vara negativa. 

De får å andra sidan inte överstiga det finansiella utrymme som återstår 

sedan investeringsminimum finansi~rats. Vi kommer i det föl jande att visa att 

detta utrymme är lika med noll när totalsparaodet är lika med finansiellt 

totalsparandeminimum samt positivt när totalsparaodet är 3törre än detta 

minimum. 

* 21.8. Finansiellt utrymme exklusive investeringsminimum, investeringar na 

och kassan , när totalsparaodet är lika med finansiellt totalsparande

mini!!lum (fall b) 

Totalsparandat under budgetåret bestäms i ekvation nr 18. Enligt 
modellen ä r totalsparaodet lika med finansiellt totalsparandeminimum i följan

de fall : 

Alternativ IB : Om ~nt = 

tota.lspa
randemini
mum år t 

STP . f 
ml.n t = 

finansiellt totalsparandat finansiellt total
totalsparan- år t vid före - sparandeminimum 
deroinimum gående års ut- år t 
år t debitering och 

af~årsverkspriser 
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Eftersom totalspar aodet vid roregående års utdebitering 

och arfärsverkspriser är lika med finansiellt totalsparandeminimum, behövs 

inte någon höjning av utdebit~ringen och afrårsverkspriserna för att uppnå 

miniminivå för totalsparandet . 

Alternativ IIB: 

~ 

legalt to
talsparan
deminimum 
år t 

«-..--,--.....' 

nnansie.llt 
totalspa
randemini
mum år t 

och STP 
t < ~nft 

xt=xt-~ 
pt=pt-'1 ....________... 

totalsparaodet 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
afrårsverkspri-
ser 

finansiellt 
totalsparande
minimum år t 

Efter höjning av utdebiteringen och afrårsverkspriserna är totalsparandat 

l ika med finansiellt totalsparandeminimum. 

När totalsparaodet är lika med fi nansiellt totalsparandeminimum bestäms stor

leken på återstående finansiellt utrymme (dvs efter avdrag för investerings

minimum) i ekvationen nr 25b - 2?b, investeringarna i ekvation nr 28b samt 

kassan vid årets slut i ekvation nr 29b. 

Det finansiella utrymme som återstår, sedan investeringsminimum finansierats 
bestäms i ekvationer na 25b _ 27b (se sid 87) . Dessa ekvationer kan även skrivas 
på följande sätt : 

= 

kapitalspa- kapitalspa
rande år t rande år t 
(exkl. uttag (exkl. uttag 
från skatte- från skatte
reglerings- reglerings
fond) exkl. ftnd) 
investerings-
miniorum 

investerings
minimUlll år t 
~ 

Nr&_nt 

finansiel la medel di~ponibla 
till invest eringar under år t 

(ekvation 25 b) 

kapitalspa
r ande å r t 
( exkl . uttag 
från skatte
reglerings
fonden) 



investeringsminimum år t 

~ 

NJ:t. n t 
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kassan vid 
början av 
år t exkl. 
investe
ringsmini
mwn 

kassan vid 
början av 
år t 

finansiella medel disponibla till 
investeringar under år t 

över- eller under
skottskassa vid 
vid början år t 

= 

(ekvation 26 b) 

investeringsminimum år t 
r ' 

N (s_ SF'mi ) + Pr + t·t-1 - 0 t 
t 

sliP 
~D 

~t.--------v-----------~ 
inbetal
ningsöver
eller under
skott (exkl. 
kapital spa
rande) år t 

inbetal
ningsöver
eller un
derskott 
(eY.kl.. ka
pitalspa
rande) exkl.. 
investerings
minimum år t 

Samtidigt gäller i fall b att: 

finansiella medel 
disponibla till investe
ringar år t 

(ekvation 27 b) 

T ;:: STP_c = NTH-4 
~: ~·~ ~~~ 
~ 

.._____,__, 
ivbetal
ningsöver
eller under
skot t (exkl. 
kapi talspa
rande) exkl. 
investerings
minimum år t 

totalspa- finansiellt 
rande år t totalsparan

randemini:mum 
år t 

investerings- inbetal
rninimum år t ningsöver

eller under
skott exkl. 
totalspa
rande år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

= 
~ 
investerings
minimum år t 

finansiellt utrymme för investeringar år t 

finansiellt inbetal
totalsparan- ningsöver-

+ 

deminilnum eller under-
år t skott exkl. 

totalsparan
de år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 



men i fall b gäller 

~nf' + Np ~ 
~ rt + 

finansiellt inbetal-
totalspa- ningsöver-
randemini- eller under-

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

mumår t skott exkl. 
totalsparan
de år t 

s~CF 
~D 

st = o 
~ 
l<a?italsparande 
:lr t ex.lcl. u t
tag fr å.. "'l ska t
tereclering:;
fond 

+ + 

incetalnil'l(l':>
:;ve::-- eller 
~~~~\erskot-c .ir 
t e~~l • l~a~i
tals~randc 
in}::l. a'"·.rs~tt

nir.f; till 
s: ca t teregle
rir..;sfond. 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

o, O oci::. 
s ., 

F"t-1 

inbetalnings
över- eller 
underskott är 
t exkl. ka::_.,i
talspa.rande 
och inveote
ri~s!Tlinimum 

o 

~ 

ka}li talspa.ra.."'!de 
är t (exkl. ut
tae; från si:«.tte
ree;lerinesfonå.) 
exl-:;1. in.veste
rir~sminimUI : 

I alternativ IIB (där S~p 
xt=xt-1 
pt=pt-1 

'-...,_.. . ...-./ 

l:.ascmt vid 
början av 
år t (e.rl-.. 1. 
investeriJl&s
mi.l'\.ir::um) 
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vilket medför att 

r:ilr..ll~::!..:'~aasa.:!"~ 

vici :::;~ 11"t.'3 -'.:; 

av ~:.r "t 

är det finansiella utrymmet mindre än investeringsminimum före höjningen av 

utdebiteringen och affärsverkspriserna: 



finansiellt utrymme för investeringar år t vid föregående 
års utdebitering och affärsverkspriser 

~ + 
xt=xt-1 
pt=pt-1 

S-D=O 
.._______L_.-
kapitalsparande 
år t vid roregå
ende års utdebi
t ering och affärs
verkspriser exkl . 
uttag från skatte
regleringsfonden 

inbetal
ningsöver
eller under
skott år t 
(exkl. ka.pi
talsparande) 
inkl. avsätt
ning till 
skatteregle
ringsfonden 

över- eller under
skottskassan vid 
början av år t 

< 

investerings
minimum år t 
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Genom höjningen av utdebit eringen och afrårsverkspriserna ökar totalaparan

det och kapitalsparandat så att : 

kapitalspa
rande år t 
exkl. uttag 
från skatte
reglerings
fonden 

och därmed 

kapitalsparande 
år t vid föregå
ende års utdebi
tering och arrårs
verkspriser 
exkl . uttag från 
skattereglerings
fonden 

+ + 

ko.:,o i t als:parande 
6.r t exkl . u t
t ag från skatte
regl eringsfond 
vid föregående 
år3 utdebiteri.~ 
och affärsver~s
p.riser 

~ 
i nbetalnings
över- eller 
>.~nderskott år 
t exkl , kapi
talsparande 
i .nkl . a.vsätt
ning t i ll ska t
tereglerings
fond 

kassan vid början 
av år t minus mi 
nir.~ikassan vid 
slutet av år t 



+ 

kapital
spa.rande år t 
exkl , ut t ag 
f r ån skatte
reglerings
fonden 

+ 

inbetal
ningsöver
eller under
skott år t 
(exkl . kapi
talsparande) 
inkl . avsätt
ning till 
skatteregle
ringsfonden 

L----·-----
över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

investerings
minimum år t 
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For de finansiellt bestämda investeringarna (= de utöver invester ingsminimum) 

gäller följande restriktio~ 

investeringarna 
utöver investe
ringsminimum år t 

å terstående finansiella utrymme år t sedan 
investeringsminimum f inansierats 

+ 

kapitalspa
rande (exkl • 
uttag frän 
skatteregle
ringsfonden) 
ex.lcl . inves
ter ingsminimum 
år t 

+ 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. kapi
talsparande) 
exkl . inves
teringsmini
mum år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 
exkl . investe
ringsminimum år t 

I f all b (dvs när totalsparandat är lika med finansiellt totalsparandeminimum) 

NPrNt =O h ( 5 FN • sFmi ) O oc t -1 - nt = 

sedan investeringsminimum finansierats återstår således inte något fi nansiellt 

utrymme. Vi har då att : 

o 



investe
ringarna 
år t 

= 

investe
ringsmi
nimwn år t 

= o 

Investeringarna är således på miniroinivå när totalsparandat är lika meä 

finansiellt totalsparandeminimum . Investeringsförändringen är då bestämd 

på f öljande sätt: 

N1R 
t = N !h n t 

N1R N R N1R 
t Imint t-1 

4 NIR 
t = N &i_ 

n t 
N1R 

t-1 (Ekvation 28 b) 
<----....---

förändring investe- i nveste-
av investe- ringsmi- ringarna 
ringarna nilnum år t-l 
år t år t 

Även om de finansiellt bestämda investeringarna är lika med noll i fall b, 

är investeringsförändringen realt och finansiellt bestämd , vilket framgår 

av f öljande: 

::: 

, !"
1

Ft N R 
D. t "' Im::.nt -

' Ni d = A N...lL - (~;IR 4 t ~ ~mlnt t-1 

eftersom c 

o+ .ö NI~ = Ll1:1~int + (Nr; - N~il'A.t) - (Nr!_1 - NIMint- l ) 

JJ. N~ .. ANIMi nt + .ö(NI~ - NI~int) 

investe
r iogsför
ändringen 
år t 

föränd
ring en 
i investe
ringsmini
mum år t 

förändringen i 
investeringarna 
utöver investe
ringsminimum år t 



Investeringsförändringen är således lika med förändringen i de r ealt och 

de finansiellt bestämda investeringarna . 

D. ~.§.s~n- (e.kvation nr 29) 
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I modellförloppets sistå led framkommer kassaförändingen under året såsom en 

restpost: 

kassa
föränd
ring 
under 
år t 

+ 

kap i talsparan
de år t 
{exkl. uttag 
från skattereg
leringsfonden) 
år t 

Inbetal
ningsöver
eller under 
skott år t 
(exkl. kapi
talsparande) 
inkl. avsätt
ning till 
skatteregle
ringsfonden 

investe
ringar 
år t 

(Ekvation nr 29) 

I fall b, dvs när totalsparandat är lika med finansiellt totalsparandeminimum, 

är investeringarna samtidigt lika med investeringsminimum. I uttrycket för 

kassaförändringen insätts: 

= + 

inbetal
ni:ogsöver
eller under
skott (exkl. 
kapitalspa
rande) inkl. 
avsättning 

inpetalnings- avsättning 
över- eller till skattareg-
underskott leringafonden 

till skattereg
leringsfonden 
år t 

(exkl. total- år t 
sparande) år t 

(Ekvation nr 22) 



~ -D 
s -o t -

kapitalspa
:rande (exkl. 
uttag från 
skatteregle
ringsfonden) 
år t 

Vi får då: 

= 

.d sF = 8TP 
t t 

A ~t :: 

totalspa- avsättning 
rande år t till skatte

reglerings
fonden år t 

+ 

(Ekvation nr 24) 

kassaför
ändring 
under år t 

totalspa- inbetalnings- investe-
rande över- eller ringsmi-
år t underskott nimum 

(exkl. total- år t 
sparande) 
år t 

I fall b är samtidigt S~p = s'!!nrt 

totalspa
rande 
år t 

finansiell t 
totalspa-

vilket insätts : 

+ 
L---..---' 
kassaför- finansiellt 
ändring totalsparan-
under år t deminiluum 

år t 

ra ndeminilnum 
år t 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. total
sparande) år t 

investe
ringsmi
nimum år t 

men enligt ekvation nr 9 är: 

= 



kassan 
vid årets 
slut 

= 

mi ni.mika s sa 
vid årets 
slut 
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I fall b när totalsparandet är lika med finansiellt totalsparandeminimum är 

således såväl investeringarna som kassan på miniminivån. 

E. ~t:!! !!.l:!!e~n!!.tiv:!! :Qeyi~ 

Att NI~ = NIMint och 8Ft =5 Fmint när totalsparandat är lika med 

finansiellt totalsparandeminimum kan även visas på följande sätt. 

Vi utgår från för kassaförändringen. 

+ 

kassaför
ändring 
under år t 

kapitalspa
rande (exkl. 
uttag frän 
skattereg
lerings
fonden) år t 

inbetalnings- investe
över- eller ringar 
underskott år t 
(exkl. kapi
talsparande) 
inkl. av-
sättning till 
skatteregle
ringsfonden 
år t 

Insätt därefter: 

= 
inbetal
ningsöver
eller un
derskott 
(exkl. ka
pitalsparan
de) inkl. av
sättning till 
skatteregle
ringsfonden 
år t 

Np * + r t ,_______.... 
inbetal
nings-
över- eller 
underskott 
(exkl. total
sparande) år t 

avsättning 
till skatte
reglerings
fonden år t 

(Ekvation nr 22) 



:::: (Ekvation nr 24) 

kapitalspa
rande 
(exkl. uttag 
från skatte
reglerings
fonden ) år t 

L....-- .. ,..*' 

kassaför
änch-ing 
år t 

= 

totalspa
ra.nde år t 

avsättning 
till skatte
reglerings
fonden år t 

+ 

totalspa- inbetal- investe-
rande år t ningsöver- ringar år t 

eller unde:t'-
skott 
{exkl. total
sparande) år t 

men i fall b (dvs enligt ekvation JSb - alternativ II b) är 

STP = s&inf 
t t 

totalspa
rande år t 

Vi får då: 

= 

finansiellt 
totalspa
randeminimum 
år t 

~nf' 
t + 

kassaför
ändring 
under år t 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. total
sparande} år t 

il:IVesteringar 
år t 

år t 

Insätt 

finansiellt 
totalsparan
demizdmum 
år t 

NT!!..t 
.IJlU.Dt ,____,__.... 

Np * r t 

investerings- inbetalnings
minimum. år t över- eller 

underskott 
(exkl. total
sparaDde) år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

(Ekvation nr 9) 
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differensen mellan 
kassan och minimi
kassan vid slutet 
av år t 

investeringarna 
minus investerings
minimum = de finan
siellt bestämda 
investeringarna år t 

men enligt restriktionerna skall 

s 
Fmint ' 

NT.B._ 
LUU.Ut' 

Likheten ovan gäller då,om och blott om ~t - sFmint = O och 

NI~ - N~int = O. 

• • N_R . It 

investe
ringaxna 
år t 

= 

= 
kassan vid 
slutet av 
år t 

N~ 
t 

investerings
minimum år t 

minim:ikassan 
vid slutet 
av år t 

101 
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21 .9 . Finansiellt utrymme exklusive investe~ingsminimum-L invester ingar na och 

kassan när totalsparandat är större än finansiellt totalsparande

minimum (fall a) 

A~ 1:_o1a!sl2.ar.agd~t_s1ö.tr~ ~n_f;in!!_n.§.i~l;).t_t.Qt!!l.IDJ!!r!!n9.emin~ (ekvation 

nr 18) (102-111) 

Enligt modellen är totalsparandat större än fin.ansiellt totalsparandemininrum 

i f()]. j ande fall : 

~ 
totalspa
randemini
rnum år t 

finansiellt 
totalspa
randemini
mum år t 

totalspa
randemi
nimum år t 

legalt to
talsparande
minimum år t 

och 

totalsparande 
år t vid fö..:. 
regående års 
utdebitering 
och af'f"års
verkspriser 

~ 

legalt to
talsparan
deminiJnum 
år t 

si~ > ~nft 
xt-xt-'1 
Pt=:'t-1 

totalspa 
rande för 
år t vid 
föregående 
års utdebi -
tering och 
af'iarsverks-
priser 

finansiellt 
totalsparan
deminimum år t 

legalt to
talsparan
deminiDtum 
år t 

finansiell t 
totalsparan
deminimum år t 



Om 

totalspa
randemini
mum år t 

= 

legalt 
totalspa 
randemini
mum år t 

8
TP 
t_ 

xt-xt-'1 
pt=pt -1. 

< 

.._______,._... 
totalsparen- legalt 
det år t vid totalapa
föregående års rendemini
utdebitering roum år t 
och aff'års-
verkspriser 

Efter höjning av utdebitering och affärsverkspriser ~r totalsparendet 
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därefter lika med legalt totalsparandeminimum. Eftersom legalt totalsparande

minimum endast gäller såsom restriktion i modellen, förutsatt att det 

överstiger finansiellt totalsparandeminimum, ä r totalsparandat därmed större 

än finansiellt totalsparandeminimum. 

Samtidigt är totalsparandat 

Alternativ I A 

(ekvation nr 18a) 

alternativ IIA 

(ekvation nr 18b ) 

= 

t otalspa
rande år t 

total~rande 
år t vid före
gående års 
utdebitering och 
aff'årsverkspriser 

( > 8TP ) 
t_~ 

~:,. -1 , Pt-jt 1 1 

totalspa- legalt 
rande år t totalspa

randemini
mum år t 

totalsparande 
år t vid före
gående års 
utdebitering 
och affärs
verkspriser 

I f all a - dvs när totalsparendet är större än .finansiellt totalsparande

minilnu:m - gäller därmed att 

5TP L 8TP 
t t 

xt=xt-1 
pt=pt-1 

~ . 
total - totalsparande ar t vid 
sparan- föregåe3de års utdebite
de år t ring och afrårsverkspriser 



104 

B~ ~inans!e!~ ~e~s~r-~U§iye_inv~s1e~in~n!m~_(ekvation nr 25a -

27a) 

Efterso:n .,_KF 
"'t 
, .. -il 
..)t 

finansiellt utrymme för investeringar år t 

+ + 

~ 

totalspara.."!.U.e 
år t exkl. u t
ta.; från s~~ t
tereg-!erir.gs
fonden 

inbet<:.lr.incs
över- el:!.er 
underskott är 
t exkl. kapi
talsparande 
inkl. avsätt
ning t::.ll ska.t
tereglerings
fond 

;,.,__ _________ _, 

kas~an vid oörj~n 
av ir t minus :::i
nimikassan vid 
sl1,;,tet av il.r t 

totalsparande 
år t 

NI~int 

finansiellt utrymme för investeringar år t 

+ + 

~ 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande ;1r t 

TP 
Smmf't + 

~-----~-------/ 
kassan vid början 
av år t minus mi
nir.likassan vid 
slutet av år t 

N * (sF t-1 Pr t + -
8

Fmint) 

~ ..________..,. '--------------· 
investerings-
minimum år t 

~ 
totalsparande 
år t 

finansiellt inbetalnings-
totalsparan- över- eller 
deminimum underskott 
år t exkl. total-

s :parande år t 

> TP • •• Sm1.nft sa ar 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

~ .... 
investeringa
minimum h t 

kassan vid början 
av år t min1,;,s ni-
nimikassan vid. 
slutet av .fir 

STP 
t. 

t 

...______.._ __ _ / 

totalspara.n.d.e 
år t 

+ 

och 



+ 

finansiellt utrymme för 
investeringar år t 

+ 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl , total
sparande ar t 

kassan vi~ börj~ 
av år t ~inus mi
:'li:r.iKassan viri 
slutet av å= t 

~) 

kassan vid början 
av år t minus mi
nimi.kassan vid 
slutet av år t 

[ 
k<lpi talsparar::de 
år t exkl. ut-:;a.c; 
fr(m skat-tere.;
leringsfor.;i 

+ 
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inbetalnings
över- eller 
unt:.erskott :ir 

+ 

t exkl . ka:;li
talsyarande 
i~l. avsätt 
ning till 3kat
tereglerir:G's
fo:td 

I fall a (totalsparandet större än finansiellt totalsparandeminimum) är 

det finansiella utrymmet större än investeringsminimum. Det finansiella 

utrymmet, som återstår sedan investeringsminimum finansierat~ framkommer 

samtidigt enligt ekvationerna 25& - 21& (se sid 87) . Med utgångspunkt från 

dessa ekvationer har vi att; 



finansiellt utrymme ror inves
teringar sedan investeringsminimum 
finansierats år t 

r N
5

KP + N;;~N~-+--~--u--., 
~D t t-1 

st =o 
= 

~ ,_____..--.. 
kapital- inbetal- kassan vid 
sparande ningsöver- början av 
år t (exkl. eller under- år t (exkl. 
uttag från skott (exkl. investe-
skattereg- kapitalspa- rin~smini-
leringsfon- rande) exkl. mum) 
den)exkl. investeriogs-
investerings-·minimum år t 
minimum 

Subtrahera båda leden med ~int 

+ 

finansiellt utrymm 
för investeringar år t 

SKP + 
t 

S-D=O 
t 
~ 

kapit.al
sparande 
år t 
(exkl. ut
tag från 
skattereg
leringsfon
den) 

inbetal- kassan 
ningsöver- vid 
eller årets 
under- början 
skotts 
(exkl. 
kapital-
sparande 
år t) 
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inves
te
rings
mini
mwn 
år t 

finansiellt ut~e för investe
ringar år t sedan investerings
minimum finansierats 

finansiellt utrymme för 
investeringar år t 

investe
ringsmi
nimum år t 

finansiellt utrymme för 
investeringar år t 

investe
ringsmini:mwn 
år t 

• • NSKP + NPrNt + (.<=LN s_ • ) "' O " t -y"'t-1 - .l"'nl.llt F 

s-0-o t -

finansiellt utrymme för investe
ringar år t sedan investeringsmini
mum finansierats 

i f'all a 
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~år totalsparandet är större än finansiellt totalsparandeminimum är således 

det återstående finansiella utrymmet (dvs efter avdrag för investerings

minimum) större än noll. Beträffande värdet på de olika posterna 

i detta finansiella utrymme gäller följande: 

Eftersom i fall a: 

NiiriR. 
l. n t 

investe
ringsmini
mum år t 

< 

och Nr&.nt 2 O 
.______,._ 

investe
ringsminimum 
år t 

så gäller 

o ~ 

kapital
sparande 
år t exkl. 
uttag från 
skattereg
leringafon
den 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
år t (exkl. 
kapitalspa
rande) inkl. 
avsättning 
till skatte
reglerings
fonden 

::.nvesterings
rr.inimum ar t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

'---v----J 
kapi talsparalt
&.r t e~l. ut
tag fran skat
tereglerings
fond 

inbetalnings
över- eller 
underskott år 
t exkl. kapi
t~lsparande 
inkl. avsätt
ning till ska t
tereglerings
fond 

kassan vid början 
av år t minus mi
nimikassan vid 
slutet av år t 



Vad värdena på NS~ , NPrN och 5F~-'1 (i ekvationer na 258- - 27a) 
s-D-o 
t-

beträffar gäller därmed: 

kapitalspa- kapitalspa-
rande år t rande år t 
(exkl. uttag (exkl . uttag 
från skatte- från skatte
reglerings- regl er ings
ronden) exkl. fonden) 
investerings- (numeriskt 
minimum värde) 
(numeriskt 
värde) 

O <..l NPr: G. l NPrt l 
~ 

inbetal nings- inbetalnings
över - eller över- eller 
underskott under skott 
år t (exkL (exkl. kapi-
kapi talspa- talsparande) 
rand e) exkl . år t 
investerings- (numeriska 
minimum värdet) 
(numer iska 
vär det) 

O < l sF~-1 J ~ ~ t-1 J 

L-..-..v--' 
kassl;l'I1 vid kassan vid 
början av början av 
år t exkl. år t 
investerings- (numeriska 
minimum. värdet ) 
(numer iska 
värdet) 

~o) 
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Endast i specialfallet att 

= 
investerings
minimum år t 

o 

s..N s 
och ff t-i = F t -i 

Ant ar vi att 

.. NPrN = ar t 
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gäller följa nde enligt ekvationerna 25a-27a . 

investerings
minimum år t 

kapi talsparande 
å r t (exkl . ut
tag från skatte
regl eringsf'ond) 
exkl , investe
ringsminimum 

if Pr N 
t 

i nbetalnings
över- eller 
underskott ;;r 
t exkl . ka:pi
talepar ande 
och investe
ringsmini mum 

[: 

o < 

~ N Pr N 
~ t 

> HFTH 
t 

L.-.-.-.....---' 
inbetalnings
över- oller 
unelerskott år 
t e.x..\ 1. kal' i 
talsl-'SXande 
och i nveste
ringsminimum 

>s~ 
S-D=O 

~ 
kapital-
sparande 
(exkl, uttag 
från skatte
regleri ngsfonden) 
år "t 

~ Nh . 
"t 

> 
.~ 

inbetalnil:l/js
över- eller 
underskott a 
t exkl • ica:;>i
t als;..arande 
i!lkl, avsätt
ning till sk.at
t eregler::.ngs
fond. 

om 

Or:\ 

> o 

<. o 

'M 
-·Irt 

1rr 
r t 

~ - - -- ·...._.---__,.tl 

intctal~ines
öve:-- elle:::
unde r skott ,~ 

> 

~ 

t exkl . ka:;::i·- • 
talsparande 
i n?.l. avsätt
ning til~ skat
tereglerings
fo!!d. 

r ,, 

c 
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( sfu.int < st~ s s > 6
Flnint 1: O <: Ft-1 om Ft-1 s 'f t-1 

F"t- 1 l sFmint > s~~ > s s ~intz Ft-1 om F t - 1 <. o t - 1 

'---.,..------' ~ ~ 
..__________ L--v----' ~ 

kassan vid rtinimi- kassan vid kassan vid kassan vid minimikas-
börJan ~v år kassan börJan av börJan av börJan av san vid 
t exkl . in- vid slu- år t exkl . .1r t ar t slutet av 
vesterings- tet av investe- år t 
mitlilll' .. U:I år t ringsminimum 

Eftersom ~ SKP + -D = st 
-D t 

st =O 

kap i tal spa- kapital- uttag från 
rande å r t spara n- skattereg-
exkl . uttag de år t lerings-
från skatte- fonden år t 
reglerings-
.fonden 

. .. SKP SKP S-D=O sa a r = om t t t 
s-D-o t-

~ < ~ om S~D(O 
-D 

st =O 

Den legala restriktionen om kapi~lspare.nder.ninimum (slrnlt) garanterar att: 

sKP ~ xt-1 
t m 

kapital- avskriv
sparande ningar år t 
år t 

Kt-1 
Efter som -- 7 O 

m 

avskriv
ningar 
år t 

så är sKP > o 
t 

kapital
sparande 
år t 



Antar vi att 
K 

l s-D f..c~ 
t - m 

L- ..... 

uttag från avskriv
sY~ttereg- ningar 
leringsfon- år t 
den år t 
(numeriska 
värdet) 

gäller därmed s~ 2. o 
S-D=O 
~ 
kapitalsparande 
år t (exkl. 
uttag från skat
teregleringsfon
den) 

samt enligt ekvation 25a: 

kapitalspa
rande år t 
(exkl. uttag 
från skatte
reglerings
fonden) exkl. 
investerings
minimum 

kapi talspa
rande år t 
(exkl. uttag 
från skatte
reglerings
fonden) 

C. J_nye.§.t~rj.nga!:JI:a (ekvation nr 28a) 

a . 1!~:!,.~ och finansiella bestämningsfaktore:t. 
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~år totalsparendet är större än finansiellt totalsparandeminimum, är det 

finansiella utrymmet säledes större än investeringsminimum (= de realt bestämda 

investeringarna). Beslutet om totalsparaodets storlek i ekvation nr l8 

implicerar därmed att investeringarna minst kommer att uppgå till investerings

minimum.. Hur mycket investeringarna kommer att överstiga detta minimum be

stäms därefter i ekvation nr 28a. Utvecklingen hos de återstående finansiella 
KKP NNsN s_.) medlen ( St Pr , Ft_1- ~~n samt konjunkturförväntningar bestämmer 

S-D=O 
t 
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där förändringarna hos de investeringar{= de utöver investeringsminimum), 

som inte är orsakade av de real a faktorerna: 

1\ NIR = e + 4 NIR. 
L..l t o el • l!Unt + 

(..... / 

förändring
ar i inves
teringarna 
år t 

.. 
förä ndring 
i investe
ringsmini
mum år t 

/:l (~-1 - sFmint ) + ke4 

~____.) ...___________ 
förändring 

där e o 
... 
/ 

e o <. 
o 
o 

förändring i över
eller underskotts
kassa (exkl. in
vesteringsminimum) 
vid början av år t 

i inbetal
ningsöver
eller under
skott (exkl. 
kapitalspa
rande, inves
teringnmini
lll'J.m) inkl. 
avsättning 
till skatte
reglerings
fond år t 

vid trendmässig kassaneddragning 

vid trendmåssig kassauppbyggnad 

f"cirändring i 
kapitalsparan
de (exkl. uttag 
från skattereg
leringsfonden) 
exkl. investe
ringsminiln.U.m 
år t 

..____. 
förändr ing 
i konj.!nk
turva.ria
bel år t -1 

e o 
:: o vid trendmässigt ororändrad kassa 

1. = l 

o~ke2 ~1. o~ke.3~ l, o ~ke4.:= l 

k 6 J = k 8 4 

k8J' ke4 ~ k8 2 

Jämfört med kapitalfondernas förändring gäller att 

ke10 ~ /k012/ 

') o 



113 

Vi antar att ke21 ke
3 

och ke
4 

inte förändras över tidan . 

Vid denna formulering isoleras den del av invest eringsförändringen ~I~int)' 
som orsakas av vissa reala faktorer, från den del av investeringsförändringen, 

som är finansiellt bestämd . 

.. k d • A NIR. Den reala delen av investeringsbestämningen ar li a me e1 ~ mlnt 

(där e
1
= l). 

Denna del av investeringsförändringen är ytterst orsekad av föränd r ingen i 

de real a (= tekniska eller institutionel la) faktorer, som enligt ekva~ion 

nr 2 bestämmer investeringsminimum. 

Eftersom koefficienten framför ~N~n definitionsmässigt är lika med l, 

kommer investeringarna utöver investeringsminimum {NI~ - N~nt) att bestämmas 

på följande sätt: 

t;
5

KF 

!::l 
st = o 

sF'r.lint) + ke4 . 4 ::;~,< 

såsom denna ekvation är formulerad uppfylls restriktionerna om att de finan

siella bestämda investeringarna å ena sidan inte får vara negativa och å 

andra sidan inte får överstiga det finansiella utrymme, som återstår 

sedan investeringsminimum finansierats (visas separat ~~). 1 ) Vad det 

sistnämnda villkoret beträffar garanterar r estriktionen om minimikassen 

samtidigt, att investeringsekvationen inte utlöser sådana investeringsför

ändringar att miniinikassan underskr ids . 

b. ~E~~~~~~~E~~~~~~~~~~E~~~~~ 

Vid en ökning av kapitalsparendet vid föregående års utdebitering ocr. affärs

verkspriser avsätts enligt ekvation nr 17 en viss andel (c8) därav till 

kapitalfonderna. Fondavsättningen innebär därmed ett beslut om, att en viss 

andel av kapitalsparandeökningen skall användas till kassauppbyggnad och inte 

till investeringar . Avsättningsbeslutet innebär däremot inte enligt modellen 

att återstående delen av kapitalsparandeoKningen använde till investeringar. 

Denna fråga avgörs först i ekvation nr 28a, Enligt denna ekvation kan 

kapitalapa~ndeökningen utlösa ytterligare kassauppbyggnad utöver fondavsätt

ningen. 

1) Markeringen med dubbla asterisker(~) hänvisar till avsnitt , som inte är 
medtagna. sådana avsnitt redovisas separat och finns att tillgå hos för
fattaren. 
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En viss andel av en kapital sparande!llinskning kompenseras på motsvar ande sätt av 

uttag f r ån kapitalfonderna. Genom kassaneddr agningen behöver ~otsvarande andel 

av kapitalsparandeminskningen inte gå ut över investeringarna. Den del av 

en kapitalsparanderoinsknin& som inte uppvägs av fonduttag, behöver inte heller 

leda till minskade investeringar. I investeringsekvationen kan kapitalsparande

minskningen nämligen utlösa ytterligare kassaneddragning (utöver fonduttagen). 

Eftersom en fondavsättning tar i anspråk en del av det finansiella utrymmet 

för investeringar medan att fonduttag ökar detta utrymme genom kassaneddragning, 

är beslutet om kapitalfondernas förlindring aT betydelse för investeringarna . 

Beslutet ifråga implicerar emellertid inte ett slutl igt ställningstagande 

till kapitalsparandeförändr~ngens i nverkan på investeringarnas förändring. 

Eftersom investeringsekvationen kan utlösa kassauppbyggnad och neddragning 

i andra form.er än via fonderna behöver kapi talsparandef"öriindringens effekt 

på investeringarnas förändring inte vara spegelbilden av dess effekt på kapi 

talfondernas förändring. Koefficienten ke2 i investeringsekvationen är 

därmed inte lika med utan mindre än (l - kc8) 1 ekvationen för kapitalfonder

nas förändring. Kapitalsparandeförändringens effekt på kassaförändringen under 

året är då med andra ord relativt st örre i ekvati onen för invest eringarnas för

ändring än i ekvationen för kapitalfondernas förändring (dvs kcS <:1 - ke2) . 

Förekommer däremot endast kassauppbyggnad och neddragning via fonderna är 

k c g == l - k e2 • 

Ökar kapitalsparendet kommer investeringarna - vid den gjorda formuleringen att 

via e2 anpassa sig till detta i samma period. Längre tid än så antas 

anpassningen inte behöva ta . Denna förutsättni ng ligger i linje med modellens 

antagande orn ,a t t kommunledningen har allmän kännedom om kapitalsparandat (vid 

oförändrad utdebitering) minst ett hal vår i förväg och om att köer av otill 

f redsställda investeringsönskemål föreligger. 

Vid en kapitalsparandeminskning antas på motsvarande sätt investeringsanpass

nin~en kunna äga rum i samma period. Enligt model len tar det följaktl i gen 

inte längre tid för investeringarna att anpassa sig till en ökning än till en 

minskning i sparandet, Motsvarande antagande gäller beträffande anpassn1ngen 

till förändringar i inbetalningsöver- eller underskottet , 
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c . ~ir.Ji.lltt:r.:I,.Jl&~Ji-"<L_:Lll"b.~t.sJ.ning.sji~~-I:::._~ller under skottet samt över - eller 

l!.lllt~z:.~Js_q_t_~lgl _5_1!_8_1}_ 

såväl kapitalfondernas SOI'Il de finansiell t bestämde investeringarna s förändring 
påverkas sålunda av kapitalsparandeförändringen vid föregående år s utdebite

ring och affärsverkspriser. 

De f inansiellt bestämda investeringar na påverkas dessutom av förändringen av 

inbetal ni ngsöver -eller underskott ( il NPr~) samt förändringen av över- eller 

underskott skassan under för egående år , dvs t1{~~-l - 1P.mint) . l) 

Genom variabeln (s~-l - ~nt) påverkar kassaförändringen året innan 

investeringsbenägenheten i positiv eller negativ riktning. 

&n ökning av över skottskassan ökar investeringsbenägenheten, vilket möjli g

gör s genom kassaneddragning . En minskning av överskottskassan eller en o~ning 

av underskottskassan medför i s tället minskade investeringar och kassauppb,ygg

nad. Behovet av kassauppb,yggnad r espektive möjlighet erna till ka ssaneddrag

ning indikeras på så sätt av värdet på den tidsförskjut na kassavariabeln. 

Vid trendmässig kassauppb,yggnad används en del av de f i nansiell a resur ser na 

till invest ering i kassa och ej till invest ering i reala t illgångar . 

Koefficienten kb12 i ekvation nr 6 ( Ll 5 Frnin) är då> o och e
0 

<: o. Vid 

trendmässig kassaneddragning är kb12 i stället< O och e
0 

7 O. 

En f örändr i ng av inbetalningsöver - eller under skottet ver kar enligt modellen i 

samma riktning som en f örändring av kapi tal sparandet . En ökning av detta 

över skott har en stimulerande och en minskning reducerande effekt på in-

vesteringarna. Av en sådan ökning antas dock en del (l- ke
4

) användas till 

kassauppbyggnad medan en del av dylik minskning på motsvarande sätt antas 

kompenseras genom kassaneddragning . Förändringar i såväl kapit alsparaodet 

l} Rest rikti onen om maximalt uttag f rån skatter egleri ngsfonden r espektive 
kapitalf onderna garanterar att mi nimikassen i nt e underskrids genom 
fonduttag. Enligt modellen påverkas fondförändringarna däremot i övrigt 
inte av f örändringen av kassan under föregående år. 
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som inbetalningsöver- eller underskottet kan således medföra förändringar av 

kassan under året, vilka därefter enligt modellen kan påverka investeringarna 

året därpå. Flödet av likvida medel (= kapitalsparande samt inbetalnings

över- eller underskott) och kassan kommer därmed även att förändras åt samma 

håll. 

rorändri ngen av inbetalningsöver- eller -under skottet samt av över- eller 

underskottskassan har enligt model len likartad effekt på investeri ngsbenägen

heten (dvs ke
3 

= ke
4

) . En förändring av kapitalsparandat antas däremot ha 

större inverkan på investeringarna än övriga likviditetsförändringar (dvs ke2 
)" k".3 och k e 2>" k e 4) • 

Enligt modellen påverkas invest eringarnas förändring i likhet med skatte

r egleri ngsfondens och kapitalfondernas förändring av de konjunkturförvänt

ningar som kommunledningen har . Konjunkturf"örväntningarnas inverkan på 

investeringsbenägenheten är dock mot satt den som utövas på fondbeteendet . 

Enl igt ekvationen för kapitalfondernas förändring utlöser optimistiska för

väntningar (= vid högkonjunkt ur å r t-l) mindre fondavsättningar (eller 

större fonduttag), vilket samt i digt innebär större investeringar än eljest. 

Pessimistiska förväntni ngar (vid lågkonjunktur år t-l} medför i stället 

större fondavsättninga r (eller mindre fonduttag ) och därmed mindre investe

ringar än eljest . Den t idsf örskjut na konjunkturvari abeln i investerings

ekvationen kan dessutom utl ösa kassaneddragning eller -uppbyggnad vid sidan 

av kapitalfonderna och därmed verka investeringsst imulerande respektive 

reducerande i ännu högre grad . Konjunkturförväntningarnas effekt på 

investeringsbenägenheten behöver således inte vara spegelbilden av inverkan 

på kapitalfondernas förändring . 
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Ju mer kommunen använder kapitalfonderna eller kassan i övrigt såsom buffert 

mot kapitalsparaodets variationer, desto mindre kommer koefficienten ke5L att 

vara. Eftersom en sådan systematisk kassauppb,yggnad och -neddragning antas 

vara mer uttalad i tillbakagående än i expanderande kommuner, växer denna 

koefficient med utvecklingsgraden. 

Förändringarna hos övriga likvida medel (inbetalningsöver- eller underskott 

samt över- eller underskottskassan) antas till följd av den relativt större 

kön av investeringsönskemål likaså ha större effekt på investeringsbenägenhe

ten i expanderande än i t illbakagående kommuner. Koefficienterna keJ och ke4 
antas således - i likhet med ke2 - växa med utvecklingsgraden . En ökning av 
exempelvis kapitalsparandat ver kar därmed investeringsstimulerande i högre 

grad i expanderande än i tillbakagående kommuner. En minskning av kapital

aparandet har på motsvarande sätt en större investeringsreducerande effekt 1 

de förra än i de senare kommunerna . 

Koefficienten (ke
10

) vid den tidsförskjutna konjunkturvariabeln antas -

liksom vid kapitalfondernas förändring - vara större i tillbakagående 

än i expanderande kommuner. 
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D. Ka~s!!n_(ekvation n:r 29s) 

I modellförloppets sista led bestäms kassans förändring under året på lik

artat sätt i fall a som i fall b. 

LlsFt = sKP + N Pr N1R 
t t t 

S- D=O 
'-v--" ~ ~ 

(ekvation 29a=29b) 

förä.nd- kapi talspa- inbetalnings- investe-
ring av rande år t över- eller ringarna 
kassan exkl. uttag underskott år år t 
under år t f'rån skatte- t (exkl. kapi-

reglerings- tal sparande) 
.fonden inkl. avsätt-

ni ng till ska t-
tereglerings-
fonden 

I modellen gäller restriktionen att kassan vid årets slut inte får underskrida 

minimikassan. I fall b implicerar bestämningen av totalsparandet (= finan

siellt totalsparandeminimum) i ekvation 18~ att kassan vid årets slut är 

lika med minimikassan. I fall a (totalsparandet större än finansiellt 

totalsparandeminimum) innebär beslutet i ekvation nr 18 inte någon 

sådan implikation. Kassaförändringen under året kommer där att bero på hur 

mycket av det återstående finansiella utrymmet (dvs efter avdrag ~or inves

teringsminimum), som används till investeringar. 

Beteendeekvationen nr 28a medför dock - i förening med restriktionen om 

miniroikassan - att kassan vid årets slut i fall a minst uppgår till 

minimikasaan. Restriktionen ifråga garanterar nämligen att denna beteende

ekvation inte utlöser sådana investeringsförändringar att det finansiella 

utrymmet överskrids. För att detta villkor skall vara uppfyllt får kapital

sparandeförändringens effekt (via koefficienten ke2) på investerings

benägenheten inte vara så mycket större än effekten från övriga lik

viditetsförändringar (dvs förändringar i inbetalningsöver- eller -un

derskottet samt över- eller underskottskassan) att miniroikassan under

skrids. Restriktionen om miniroikassan anger därmed indirekt en maximi

gräns för differensen mellan ke2 och ke3 respektive mellan ke2 och 

ke4, vilket visas separat (~'~':'). 



Separat visas ~essutom att beteendeekvationen 28a leder till att in

vesterir~arna överstiger miniminivån i fall a. Vi visar där även 

att denna ekvation - tillämpad på fall b - medför att investeringarna 

blir lika med investeringsminimum och kassan vid årets slut lika med 

minimikassan. Bkvation nr 26a är därmed även att betrakta såsom en 

godtagbar approximation för investeringsbestämningen i fall b (dvs 

när totalsparandet är lika med finansiellt totalsparandeminimum), 

som enligt modellen sker enligt ekvation nr 28b: 

LlNI~ = N
1

R. 
lllJ.llt 

N
1
R 
t-l 

-
investe- investe- investe-
ringsför- ringsmini- ringarna 
ändring mum ar t år t-1 
år t 

22. MODELl.. FÖR DEK SPARANDE:FINANSIERAl!DE KOMMUNEN 

22.1 Olika slag av variabler och koefficienter 
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Med hjälp av exogena och endogena variabler samt vissa koefficienter beskrivs 

budgeten i form av ett ekvationssystem. De exogena variablerna och koeffi

cienterna ingår såsom förutsättningar medan de endogena variablerna är 

modellens obekanta. Vårdet på de endogena variablerna löses steg för steg 

i den rekursiva modellen från ekvation nr l till 29. De endogena variablerna 

(utom NI~, t. pt' 4 ~m) ingår - efterhand som de bestäms - såsom oberoende 

variabler i efterföljande ekvationer. 

De exogena variablerna förutsätts vara kända och bestämda utanför ~o

dellen. Variablerna i fråga antas därmed stå utanför kommunledningens 

kontroll. De exogena variablerna påverkar de endogena variabler-

l) I fall b implicerar beslur-et om totalsparandet (enligt ekvation nr 18) 
att investeringarna blir lika med investeringsminimum, vilket bestäms 
i ekvation nr 2Sb. Investeringarna kan då dessutom inte beställll'llas 
av den beteendeekvation (nr 2Sa), som gäller i fall a (dvs när totalspa
randet är större än finansiellt totalsparandeminimum. I så fall 
blir modellen överbestämd i b-fallet. 



na, men påverkas inte själva av de endogena variablerna. 

Av koefficienterna i modellen återger vissa kommunledningens beteende 

medan andra uttrycker tekniska eller institutionella förhållanden. 

22.2. Ex ante 

120 

Modellen kan betraktas ex ante eller ex post. Vi utgår först ifrån ex ante 

(dvs ifrån att detta är en planeringsmodell). Kommunledningen fastställer 

budgeten ~or år t på hösten året innan (t-1). Variabler med index t-2, t-3 

förutsätts då vara kända, dvs värdena är lika ex ante och ex post. Det är 

däremot fråga om de förväntade ~ ex ante - värdena för variabler med index 

· t-l, t osv, med undantag för xt-l (föregående års utdebitering). Vårdet 

på motsvarande endogena variabler bestäms då bland annat med utgångspunkt 

från kommunledningens förväntningar på hösten år t-1 om dessa exogena variabler. 

Modellen visar då det planerade beteende, som uttrycks i budgeten. 

Det planerade beteendet innefattar därvid även eventuella beslut enligt 

s k tilläggsbudget under löpande budgetår. Eftersom kommunens budget enligt 

lag skall fastställas pä hösten året före budgetåret, kan emellertid en 

sådan tilläggsbudget i regel antas vara av förhållandevis liten omfattning 

och främst avse investeringar. 

22.~ Modellen (120-146) 1) 

Modellen för den sparandefinansierande kommunen (planerad och faktisk upp

låning ~ O) presenteras härefter i sin helhet. Modellen är ställd i budget

året t:s priser. I figur 2 (sid 159) återges den i form av ett pilschema, 

som visar att kausalsambanden hela tiden är enkelriktade. Modellförloppet 

illustreras även i ett flödesschema i figur l (sid 149) och i ett struktur

schema i figur 3 (sid 169). 

1) Enligt modellen framkommer bl and annat totals})arandeföränd.ringen vid 
föregående års ut debiter ing (elevation nr 11), kapitalsparandeföränd
ringen vid föregående års utdebitering (ekvation nr 14) och den auto
noma skatteintäktsförändringen såsom restposter. För att göra modellen 
t estbar i större utsträckning än eljest är de t möjligt att - vid sidan 
av modellen - omformulera dessa restposter till uttryck, som är möjliga 
att skatta. Dessa omformuleringar redovisas separat (~). Med utgångs
punkt från ekvation nr .3 (den beskattningsbara. inkomsten år t-2) här
leds där dessutom ett testbart uttryck för relationen mellan den be
skattningsbara och den taxerade inkomstens förändring. 
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(2) 

)) 
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fKt-1 .. - + (r- Kt-1)) [(1+lt )ht + (1-ht)(l+dtJ 

....._______... 
1) 

m 

~~ 
den hypo- reinves-
teti ska terings-
nettoin- önskemål 

skillnad mellan 
önskad och fak
tisk kapital
stock = nyinves-

byggnadskostnadsföränd
ring år t 

vesterings- år t 
volymen år 
t (existe-

teringsönskemål 

rande in
vesterings-
önskemål 
är t ) 

!TIR. 
m~nt 

~ 

inves te
ringsmi
nimur.J år t 

+ 

år t 

följdinvest e
ringar till 
företr:iende 
å.ro investe
ri:ne.---ar är t 

direkta förinvesteringar 
till näringslivets inves
teringar år t 

+ ;3tt + 

"----...----' 

statligt 
tid.sbe
stämda 
vestering
ar tir t 

ta2(.Et+1 - E-t ) .,____________, 
direkta förin
ves teringar 
till bost. år t 

'-------------~------~ 
byggnadskostnadsförändring
ar år t 

antal mar-talaskrivria förvärvsarbetande 
år t-2 

~--------~~~--------------------/ 
Z-t-2 Ft-3 

den be- för år t - 3 
skattnings- mantalsskriv
bara inkoma- na för~~vs
ten di vide- arbetande 
rad meå. 100 
"' antalet 
skattekronor 
år t 

(1+ fit_3)(1~ fnt_2) 

relativ f örändring 
under år t -2 av an
talet mantalss~iv
na förvärvsarbetande 

+ 

beskattningsbar inkomst (dividerad meu 100) per f örvärvsarbetanie under år t - 2 

~ 

medelin
komaten per 
förvarvs
arbetande 
år t-3 (di
viderad med 
100) 

relativ f örändring 
av medelinkomsten 
per f örvärvsarbetan
de år t- 2 

Qen andel av i nkoms
ten som är beskatt
ningsbar år t-2 

beskattnings
bar inl~oms t 

för juridisk 
person (å.ivi
derad meå. 100) 
år t-2 

1) Den fullständiga versionen a.v den hypotetiska investeringsvolYmen J>re-



(4) 

{5) 

skatteintäkten år t vid föregående års utdebitering 

den automatiske. 
skatteintäkts
f örändringen 
år t 

xt-1 • zt-2 

förskott år t vid 
oförändr~d utdebi
tering 

skatteintäkten år t-1 

+ 

avräkningspost år t 

förskott år t-1 avräkningspost år t-1 

den auto
matiska 
nettokost
nadsföränd
ringen år t 

[ tkak 

förändr ing av 
nettokostnaden 
år t p.g.a. före
gående års net-
toinvesteringar 

+ 

~------~--------/ 

+ 

förändring av rörliga 
transf. utgifter efter 
förändringar i antalet 
hjälptagare år t 

förändringar av rör
liga kons. utgifter 
efter förändringar 1 
viss åldersklass år t 

förändring pris- och lönaförändringar 
av netto- år t 
kostna-
derna p.g.a. 
bindningar 
under före-
gående år 

förändringar i föregående års nettokost 
nader till följd av pris- och lönaför
ändringar år t 

o '\kak .t!. l; 
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(6) sFm. 
~ .1nt 

~ 

förändring 
av minimi-
kassan 5.r t 

kb11 ~ 0 ' 

(7) /sn;Kxt J 

.....____,..__ 
maximalt 
uttag från 
skattereg-
le ringsfond 
(numeriska 
värdet) 

(8 ) KF Sminlt 

l__,...-.--

legal res-
triktion 
för ka:pi-
talsparan-
deminimum 
år t 

= b10 + kb11 
. ~ uak 

t + 

~ 

den auto-
ma.tiska 
nettokos t-
na<isför änd-
ringen !r t 

b12 ~ o (SFmin 
t 

) O) -

[[~; 
/ smtcJ.t / .. ~ 

] min max { Sg~-v J 
där V=1 1 2 
el. 3 
c9 = 1/3 

legal restriktion: 
maximal t u t tag år t 
= 1/3 av skatteregle-
ringsfondens största 
behlllning de när-
mast föregående åren 

Kt-1 
( ')' O) 

m 
...._______.. 
avskriv-
ningar 
ärt 

123 

trendföränd- förändringar 
ringar i kas- p.g .a . föränd-
saorganisa- ringar i in-
tionen år t och utb. tids

profil år t 

finansiell restri k
tion a maximal kas
saneddragning år t 

där 5 F - 6
Fmint >o t-1 

Om SF t - 1 - SFmint ~ o 
sätts uttrycket = O 



{9) 

(lOa) 

(lOb) 

~ 

totalspa
randemini 
mu.m år t 

finansiell res t riktion för total
s parandeminimum år t 

,!l,!e,Eil~tJ.v_I 

TP 
Sm~nt 

(för am A ut -ekvationen) 

~ 

totalspar
andemini
rnum år t 

STF + 
t-1 

föregående 
års total
sr.arande 

den automatiska net
tointäktsförändringen 
år t 

\, _. 
förändrlng i 
affärsverksspa-
rande år t vid 
föregående års 
priser 

politisk 
variabel 
år t 

legal restriktion 
för totalsparande
minimum år t 

~ 

den autonoma 
nettokostnads
f örär..dr ir.gen 
år t 

3PO s 1 år med kommUl'lal val och 
samlidigt parentesen >O , övriga 
år 3pot • o, tkt3 ~ 1. 

där parentesen > O 

Om parentesen ~O sätts denna 
lika. med noll 

,!l,!e.!:~tjy_IJ. {för ~u:m-ekvationen) 
TP 
sm~nt 

totalspa,
randemini
mum å.r t 

> TP st-, 

föreg.1ende 
års total
sparande 

den automatiska net
tointäkts föränd
ringen år t 

+ 

förändring i 
affärsverksspa
rande år t vid 
föregående års 
priser 

( TP TP 
Sm~nt - S t-1 

skillnaden mellan total
sparandeminimum år t och 
föregående års totalspa
rande plus förändringar i 
affärsverkssparande år t 
vid föregående åre priser 

den au t onorna. 
nettokostnads
förä.nliringen 
år t 

3 
IOt 

~ 

politisk 
variabel 
år t 
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(12) 
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där stora parentesen > O; Om .=. C sätts den = O 

3po~ .. 1 om kommunal val år t 

år POt = o, o ~ P2 !7. 1 

och samtidigt stora parentesen >O. Övriga 

A ST 
t 

xt = xt-1 

...________,_. 
totals~ande
förändr ing år 
t vid föreguen
de års utdebi
tering 

totals-oarande
förän~ing år 
t vid föregåen
de års utdebi
tering och af
färsverks}li'iser 

uen au to~r.a. tisl-..a 
:;~tteintäkts
förändringen 
art 

+ 

totals:;arande
förä.ndring ar 
t vid föregåen
de års utdebite
ring 

den automa
ti!;!ka netto
kostnadsför
ändringen 
år t 

·-------.......- ,,; 

den a<ltonona 
nettokost
r.adsföränci
ringen år t 

förändring i af
färsverkssparan
de år t vid före
gående års affärs
verkspriser 



(13) Om 

b) 

(rör s~-ekvationen) 
TP 

Smuli't 
,> TP 
-- Sm~nlt och antingen 

~ 

finansiellt 
total sparan
deminim:J.m 
å.rt 

legalt to
talsparan
de minimum 
år t 

<. O eller 

totalsparanå.e 
föränd.:!'illg år 
t vid föregåen
de åra utdebi
tering 

totalsparande 
å:r t vid fö
regiiende års 
utdebitering och 
afr~rsverkspriaer 

> O och samtidigt 

~ .> [ s:Rnrt + 
xt "' xt-1 
Pt :::: Pt-1 __________..., 

och 

~ 

totalspa
rande fö
regående 
år 

+ 

finansiell t 
totalsparan
deminimum 
år t 

förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föregåen
de års priser 

över
skottska.tEan vid 
början av året 

där ~t-1 - sFmint >O 

> 

legal t ka.pi
talspa.ra.nde
minimum år t 
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3a) 

eller om 

TP 
Sm~nft L 'I'P Sm1.nlt och antingen 

----.-
finansiellt 
totalsparan
å.eminimum 
år t 

totalsPara.nde
föränd~inc år 
t vid föreeåen
de års utdebi
teri:r>.e 

....______,., __ . 
legalt to
talsparan
minimum 
år t 

> O och 

totalspa
rande fö
regil.ende 
år 

o, STP 
t-1 

+ 

~ 

totalsparande
förändring .:'l.r 
t vid föregåen
de års utdebi
tering 

totalspa
rande fö
regående 
år 

och 

totals :parande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
affärsverks
:priser 

> så är 

legalt kapi
talsparande
minimur.t ar t 

L----- ··--~ 

förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föregåen
de års priser 

förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föregåen
de års priser 

1 

> 
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legalt kapi
talsparande
minimum år t 

legalt kapi
talsparande
minimum år t 

~D L\ST 410 ;;)t kc3 t + kc10 A Rt-1 +tkc11 t 

'--v--' 

skatte-
regle-
rings-
fondens 
f ö ränd-
ring år t 

O .&. c L 1• c 4 O· 
-k 3 - 'tk 11 - ' 

LK. 

xt = x:t-1 

'---..,..----- ~ ~ 

total sparande- förändring pol i-
förändring år i konjunk- t i sk 
t vid föregåen- turvariabel varia-
de års atdebi- år t-1 bel 
tering år t 

1 
kc10 ~O, förutsatt att A Rt_1 >O vid HK och L.. O vid 



Hestriktian 

._________... 
totalsparan
de år t vid 
föregående 
års utdebi
tering och 
priser 

~ 

uttag fran maxi~Alt 
skattereg- uttag frän 
lerings- skattereg-
fond är t lerings
(numeriska fond år t 
värdet) {numeriska 

värdet) 
fiirut~;att att kommunalval år t och att 

totalsr~andeminimum exkl. 
l~ssa.neddragning år t 

...._ _______ / 
!w.ssan vid bör
jan av år t mi
nus minimikas
san i slutet 
av år t 

4pot O under övriga år 

128 



(13b) 

(för $~-ekvationen) 

Om TP SmJ.nft 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

totalsparande
förändring .7.r 
t vid föregasn
de års utdebite
ring 

'---v---' 

skatte
regle
rings
fondens 
föränd
ring 
år t 

> S~nlt och dessutom 

legalt to
talsparan
deminilllUrn 
art 

och 

to t.its .,t..aranåe 
år t vicl. före
gt;.encle års ut
debitering och 
affärsverks
pr iser 

+ 

fil~ansiell t totalsrarande
minimum e~~l. kasGaneddrag
ning &.::- t 

kassan vid. bör
jan av ar t mi
U'..\$ ~r.inimikas

san i slutet 
av år t 

Tl' 
Sm1.nf't 

totals:;;aran
deföränciring 
år t vid fö
regående å.rs 
utdebitering 

totals~arande år t vid föregående års 
~tdebitering och affärsverkspriser 
minus totals:parandeminimur.. exkl. 
kassaneddragning år t 

förändring 
i konj;,tnk
turvar·iabel 
år t-1 

politisk 
variabel 
år t 
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l q-tD l Restriktion: ~ 

'------...----
uttag från 
skattereg
lerill8s"' 
fond år t 
{numeriska 
värdet) 

~J siiiRx J 
- t 

~ 
r.JaJCir:ta.l t 
uttag f'rån 
skattereg
lerings
fond år t 
(numeriska 
värdet) 

4Pot om :wr.c~nal val år t 

4pot o övriga år 

Om ~TP f ;:,ml.n t 
TP Sml.nlt och dessutom 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

~ 

totals:para.n
deförä.ndring 
år t vid före
gående åra u t
debitering 

~ 

legalt to
talsparan
demini mu m 
år t 

o, s~ 
xt = xt-1 
pt = pt-1 

~ 

total sparan
lieförändring 
år t vid före
gående års ut
u t debitering 

> 

och affärsverks-
priser 

T J> 
och (st_1 + ~Pro_~ 

:P t 

finansiellt totalsparandemi
nimum år t exkl. kassaneddrag
ning 

där sF t-1 -
6 Fmint >O 

~ 
kassan vid bör
jan av år t mi
nus minimikas
san i slutet 
av år t 

föregående års total
sparande plus föränd
ring i affärsverksspa
rande år t vid före
gående års priaer 

~ 

legalt kapi
talspara.nde
minimum år t 
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eller om 

TF 
Sm:mft 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
ärt 

TP 
~m~nlt och antingen 

lege.lt to
talspa.ran
deminimum 
ärt 

tota.lspa.
ra.nå.e fö-
regående år 

'-- -· -........----' 
a) A s~ > O och S~nlt + 

.,TP 
;)t-1 + 

+ 

xt = xt-1 

~ 

föränc.r i ng av 
totalo:r-arar.<ie 
fu- t vid. före
gäenJ.e års u t
debitering 

f öräruiring av 
affärsverks-
sparande är t 
vid förasaende 
irs priser 

......___________., 
A Prot 

.. p t = pt-1 
.:::.. 

legalt ka:~=i
talol;arancie
minim':.lm år t 

;3~nlt eller 

....____..__.., 
legalt ka.pi-
tal sparande-
rr.inimum år t 

legalt maxi
malt uttag 
fr&n skatte
reglerings
fond år t 

b) Il s 'l' 
t 

L. O och sfatnlt + s~ t 
x t :xt-1 

förändring av 
total sr,a.rande 
ar t viå. före
gå.en!ie års u t
debitering 

legalt ka_pi
talspa.rande
minimum år t 

1... - -v-----" 

legal t ka
:pitalapa
ran!ie:nini
mum år t 

....._____,__. 
legalt maxi
malt uttag 
från skatte
reglerings
f ond år t 

totalsparande 
!lr t vid före
gående års ut
debitering och 
affärsverks
priser 



{13c) så är 

skatte
regle
rings
fonG..ens 
fö::-2-nci
ring ar t 

1 
d f\-1 

förändring 
i ko!:ljunk
turvariabel 
ar t-1 

f, . .'I' 
"""t + 

xt = xi-1 ....._____,____ 
totalsparan-
6.eförändring 
år "t vici fö
regåenå.e års 
u tc.ebi tering 

:f'öregäemle ars tota.ls:;:aran6.e 
illus förändring i affärs
verksspar~nde.vi~ föreg~en
d.e års priser minus kaFital
sparandeminirn~m ar t 

o 

------.-------' 

politisk 
variabel 
;:.r t 

Restriktion: 

~ttag f::-ån 
skattereg
lerir>.ge
fond år t 
( I!\lmeriska 
värdet) 

maximalt 
uttag från 
skattereg
lerings
fond år t 
(numeriska 
värdet) 

(för s.t!?ekvationen) 

Om TP 
S1!lmft L och antingen 

~ 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

legalt total
sparanå.emini
r.mm år t 

a) ~s~ L:. o och 

+ 

xt = xt-1 

förändring av 
totalsparande 
år t vid fcre
gående års u t
debitering 

legalt maxi
malt uttag 
från skatte
reglerings
fond· år t 

eller 

totalspa
rande fö
regående 
å.r 

+ L.. -
------......
förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föregåen
de års priser 
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+ 

legalt kapi
talsparande
minimum år t 

+ 



(lJd) 

(14) 

b) 6 s~ 
xt ~ xt-1 

~ 

förändring av 
totale:par.:::.no.e 
ur t viå. före
gående års u t
debitering 

och 4 s~ 
x t "' .x:t-1 

------....-
föränö.r ing av 
totals;>arande 
år t via före-
gående h-s ut-
U.ebi tering 

> 

~ 

o, 

totale:r;a
ra.nö.e fö
regående 
år 

(s13:nlt 

\._..~ 

legalt ka-
pitalspa-
randemini-
mum å.r t 

eller om l 
enligt 13 a-c; l s; D > 

uttag frän 
skattereg
leringsfon
den år t 
(numeriska 
värdet) 

"~T 
<J.L>t 

xt " .x:t-1 

totals:pa.rande
föränriring år 

+ 

+ 

4 Prot 
P t 

förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föreg~en
de års }'riser 

- D Sma.x:lt 

. __ _____.,. 

.. KF_, 
~r.1l.u.~ot 

legal t 
kapital
sparande
mini:nam 
art 

legalt :naxi-
:r.<Ll t u t ta.:; 
från skatte-

totals.;:>ar::l.n
de föreg!cn
åe år 

reglerines-
tontl år t 

så är 

+ 
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lec1al t 
maxi~alt 

utt&.€ 
från skE.t
teregle
ringsfo:ld 
år t 

-----...- .. 

för&nö.r ir.g 
a': affärs
ver;.css.~
r=.nC.e är t 
viCt fö:::-e
gående års 
_priser 

~ -"'~ •• J 

maximalt 
uttag fr&n 
skattereg
leringsfon
den år t 
fJumeriska 
värdet) D 
- ~ st 

u t tag f rår:. 
skattereg
leringsfon
den år t 

maxi;r.alt 
uttag frål~ 
skattereg
le:::-ingsfon
ärt 

~ 

kapitalsparan
deförändring 
år t vid före
gående års u t
debitering 

t vid föregåen
de års u tdebi
tering 

förändring i avsätt
ning till eller uttag 
från skattere~le
ringsfonden å.r t 



(15) 

(16) 

(l?a) 

ASKF 
u t 

x = t 
1-'t = 

~-------~------~ 
förändring i k~pital

sparande år t vid fö
reg.lende års t;.tclcbite
ring och affärsverks
priser 

l -KL l 
! Sma.xf~ 

finans iell res
triktion för maxi
mal t 01ttag fr.1n 
kapitalfonier (nu
~eriska värdet) år t 

förändring i kapital
S!-.a.rand.e iir t vid fö
reglenQe års ut~ebite
ring 

+ 

min fc(6
F t-1 -

5
Fmint) + S~] , 

~ 
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förändrinG i affär~
verkssparanae år t 
vid föregående ars 
priser 

J} 
över- eller un
derskottskaasa 
vid början av 

skatte- kapitalfon-

år t 

r egl erings- dernas behållning 
fondens föl'-vid början av 
ändring år t år t 

aär 8
F'mint) + S~ >O; Om~ O sätts 

~------~--------~ uttrycket =O 
kassan vi d början av 
år t ~inus minimixaa
san vid slutet av år t 

+ 

förändring i föräniring i kapital- f örändring i 
konjunktur
variabel lr 
t-1 

avsättning sparande år t vid fö-
t ill eller ut- regående års utdebi-
tag rran kapi- tering och affärsverks-
talfonder år t priser 

d.ä.rkc12 =.o förutsatt att .fl (2at,_1) >O under högkonju.nkturår och ~O undei 

lågkonjunktur år. O < c ..:: 1 
- k 8-

Reo;triktioner: 

uttag från kapi
talfonde:r är t 
{numeriska vär
det) 

maximal t u t tag 
från kapital
f'onder ar t (nu
meriska värdet) 



avsättning
ar till ka
pitalfon
derna år t 

där ~xft är 

finansiellt 
maximum för 
avsättningen 
till kapital
fonderna år t 

5
TP /' 

a . t_ s'Hnrt : ~ 
~-xt-1 
Pt::Pt-1 

~ 
totalsparan-

b . 

de år t vid 
föregående 
års utdebite
ring och affärs
verkspriser 

~ 
finensiell t 
maximum för 
avsättningar 
till kapital
fonderna år t 

5
TP 
t_ 

xt-xt-1 
Pt__pt-1 

l -' 

totalspa
rande år t 
vid föregå
ende års 
utdebitering 
och affära
verkspriser 

finansiellt 
totalsparande
minimum år t 

~nf 
t 

~otal sparande år t vid föregående 
års utdebitering och arrårsverks
priser minus finansiellt total
sparandeminimum, exklusive kassa
neddragning år t 

<-----v----
finansiellt 
totalsparan
deminimum år t 
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.... t.--, .. .--__, 
skatte
regla
ringsfon
dens för
ändring 
år t 



{17b) 

(17c) 

~ ~xft 
L 

= 
_) 

finansiell t 
maximum för 
avsättningar 
till kapital
fonderna år t 

minimikassan vid 
slutet av år t mi
nus lrAssan vid 
årets början 

skatte
reglerings
fondens 
förändring 
år t 

!lie.rn!!t_!v_Il, (för A SKL -ekvationen) 

Om enligt ekvation nr l ?a S~KL )' siba~t 
'-.--· ~ 

avsätt- finansiellt 
ningar till maximum rör 
kapitalfon- avsättningar 
derna år t till kapital-

fonderna år t 

så gäller: 

"' 5KL _ ..±!5b.. 5KL 
~ t - ~t t-l 
~l--· ~ 
förändring finansiellt avsätt-
1 avsätt- maximum för ningar till 
ningar eller avsättning eller uttag 
uttag f rån till kapital- från kapital
kapi talfon- fonderna år t fonderna 
derna år t år t-l 

Om enligt 17 a : > - KL f Smaxft så är 

siii~ht 

maximal t u t
tag från ka
pitalfondens 
å.rt 

uttag fr~n 
kal-litaHon
de r ar t 
(numeriska 
växlie t} 

8
KL 
t-1 

~ 

r:~aximalt 
uttag frc'i.n 
kapitalfon
å.e r år t 
(numeriska 
värdet) 

~ 

förändring i 
kapitalfondens 
föregående är 

..._______.., 
förändring i 
avsättning 
till eller ut
tag från kapi
talfonde.r år t 
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(l8a ) 

(l9a ) 

{20a) 

(2la) 

'----v--~ 

toto..lsparande 
år t vid före
gående .lrs ut
debitering och 
affärsverks
priser 

> 

totalsparande- totalaparan-
minimum år 't <ie ~ t 

.a x t a o 

~ 

utdebiterings
förlindring Jr t 

D :P t = 

förändring 
i affärs-
verksprl.-
ser år t 

<ien auto
noma skat
t e intäkts
förändrirl8-
en år t 

o 
Llx;t 

1't - 1) (= -
xt- 1 

__________., 
r elativ affärs-
utdebite- verks-
r ings för- vriser 
ändring Ur t - 1 
år t 

utdebiterings
för ändringen 
multiplicerad 
med förskottsdel 
i ska t t eunderl ag år t 
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\-.....--- , - _, 

totalsparande 
ar t Vl.<i före
gående irs ut
debi tenng och 
affärsverks
prl.ser 



(22a) 

(för ekvat~on 22 - 29) 

L--,.---' 
totalspa
randemini
llllllll år t 

= ~nl och 
t 

~ 

legalt to
talsparande
minimum år t 

.. -
totalsparan- legalt 
de år t vid totalsps-
föregående års randendni-
utdebitering mum är t 
och aff'årSYerks-
priser 

T);> 
eller Sml.nt S~lnft och 

'-----v------' 

totalaparan
deminimum år 
t 

så gäller 22a - 29a 

Om 

totalsparan
deminimum år 
t 

så gällar 22b - 29b 

N Pr 
t 

~ 

finansiellt to
talsparandemini
mum år t 

TP 
Sml.nft och 

finansiell t to
tals:parandemini
mum är t 

s+D 
t 

totalsparande 
år t vid före
gående å.rs ut
debitering och 
affärsverks
priser 

----- ---- - _/ 
totalsparande 
år t vid före
gående ars u t
debitering och 
affärsverks
priser 

.._______..., 
inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. kapital
sparande inkl. 
avsättning 
till skatte
reglerings
fond är t 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exlr.l. total
sparande år t 

avsättning 
till skatte
reglerings
fond år t 

> TP 
Smmft 
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~ 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

TP 
Smmft 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 



(23a) 

(24a) 

(25a) 

SICP 
t 

TF s t 
~ 

kapitalspa
rande år t 

totals-oa
rande h t 

( ._;) s~ > 

kapitalspa- legalt kapital
rande år t sparandeminimum 

å.rt 

<----...------' ~ 

kapitalsparan- totalsparan-
de år t exkl. de ar t 
uttag från 
skatteregle-
ringsfond 

= 

~ 

kapitalspa
rande år t (exkl, 
uttag från skat
teregleringsfon
den) exkl. in
vesteringsmioi
lllll1ll 

..___,__, 
kapitalspa
rande å.r t 
(exkl. uttag 
från skatte
reglerings
fonden) 

SD 
t 
~ 

förändring i 
skatteregle
ringsfond år t 

~ 

avsättning 
till skatte
reglerings
fond år t 

SKP + NPr + (s.. s.. . ) t t r·t-1 - r~nt 
s-0-o t-

finansiella medel disponibla 
år t till investeringar 

139 

.. ; 

investe
ringsmi
nimum år t 



(.26a) 

(.27a) 

"------v--

kassan vid 
början av 
år t exkl. 
investerings
minimum 

~nt < 

m.inimikas-
san vid 
slutet av 
år t 

7 

~nt 7 

mini:mikas-
san vid 
slutet av 
år t 

= 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. kapi
talsparande) 
exkl. inves
teringsmini
mum år t 

~t-l 

kassan vid 
början av 
år t 

7~-1 ~ 

kassan vid början av år t minus 
minimikassan vid slutet av år t 

finansiella medel disponibla 
år t till investeringar 

s 
Ft-1 om ~t-l > ~nt 2: 

...___.- .. 
kassan vid kassan 
början av vid bör-
år t exkl. jan av 
investerings- år t 
minimum 

~-1 7 7 t-l om 

kassan vid kassan 
början av vid bör-
år t exkl. jan av 
investerings- år t 
minimum 

kassan vid 
början 
av år t 

7t-l .( 

kassan vid 
början av 
år t 

N Pr 
t 

minimikas-
san vid 
slutet av 
år t 

~n t > -------minimikas-
san vid 
slutet av 
år t 

sKPt + NPrt + (7t-l - ~nt) 
-D 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
{exkl. kapi
talsparande) 
år t 

st =o 

finansiella medel disponibla 
till investeringar under år t 

140 

investe
ringsminimtun 
år t 

o 

o 

investe
rings
minimum 
å.r t 



(28a) 

(29a) 

e . 
1 

141 

.._____.___. 
förii.n:iring 
i nettoin
vesterine
ar å.r t 

'-------...-- - -

(~NI~ 

föränd.rine 
i investe
ri:ngsr.~ini
r:tum ä r t 

( s 1if s ) ö pt_1 - Fmint 

mver- eller under
kassa (exkl. inve3-
ter ingsminimum) viå 
början av ;;.r t 

~ NI~in ) 
t 

Om 

_, 
b:J.2 = o 

netto in- investe-
b12 och 

ves te- ringsmi- e = l· l , 
ringar nimum 
år t år t men ke3 ' k64 

kapi talspa.
randeföränd
ring år t 
(exkl. u t tag 
från skatte
reglerings
fond) exkl6 
investerings
minimum 

förändring i inbe
talnir~över- el-
ler un~erskott ir 
t (e~~l . ka~ival
sparande och inves
teringsmini~um) inkl. 
avsättning till skat
teregi e rings fond. 

(ekvation nr 6) så är 

6 o f o. 

o~ ke2 ' k6 3' k6 4 f. l; 

~ k8 2 

förändring i 
kapita lspa
rande år t - 1 

e
0 

= O; Eljest är 

k8 .3 = k6 4 

k6 2 
~ (l - kc8) enligt ekvat ion nr 17 

ke 1 o3~o förutsatt att ~ (3Rt _1) >O under högkonjunkturår, 

~ ( Rt_1) ~ O under lågkonjunkturår; 3R , 3R ~O 
t - 1 t - 2 

Ll ~t s~ + ~1I'l't 
~-D O 
i:) t 

förändring 
av kass a n 
under år t 

L-....-.,.....-· 

ka!Jitals:paran
de ir t exi<l. 
uttag från 
skatteregle
ringsfond 

----... .• - · 
inoetalnings
över- elle r 
underskott 
(exkl. kapi
talsparande) 
inkl . avsät t
ning till s.kAt
tereglerings
fond år t 

nettoinves
terinE;ar 
art 



(18b) 

(19b) 

(20b) 

totalaparande 
år t vid före
gående å rs ut
debitering och 
affärsverks
:priser 

~ 

total sparan-
deminimum 

totalsparan
de <i.r t 

....._______... 
total sparan
dernini:num 
art år t 

t otalsparandeminimum ~i-
nus totalsparande år t 
·Vid föregående ä.rs u tde-

1bitering och affärsverks-
priser 

TP 5
TP 

Sm~nt - t 
x = x 
"Pt "' pt- 1 

11xt 
t t-1 

Pt-1 Q t 
zt-2 + 

xt-1 

~ 

utdebite- förskottets föregående års 
ringshöj- del i skat- aff'årsverkspri-
ning år t teunderla- ser mul.tiplice-

get år t rade med rorsälj-
Dingsvolymen år t 
dividerade med 
föregående års 
utdebitering 

Ll. p t 
.1 xt 

xt-1 Pt-1 

~ ~ 

föränd- relativ affärsverks-
ringar utdebi- priserna. fö-
av af- te r ings- regående år t 
färsverks- höjning 
priserna år t 
år t 
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(2lb) å yam 
t 

~.--y--· 

den auto
noma skat
teintäkts
ökningen 
år t 

zt- 2 

den del av förskottet 
som är en föLjd av 
höjd utdebitering år t 

,Al_!e~t,?;v_I! ! (för ekvation 22 -29) 

Om s;t;l'~t > sffi!Dt t så gill• 22 a. - 29 a 

legalt to- ~inansiellt to-
talsparan- talsparandemini-
minimum år t mum ar. t 

!l!~t.!v_ !I_B_(för ekvation 22 - 29) 

Om stinl ' snnr - gäller ekvation 22b- 29Q t t ....____,.---. 
legalt total
sparandemini
mum år t 

finansi.ell t 
totalsparan
deminimum år t 
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(22b 

=22a) 

(2Jb 

=2Ja) 

144 

(Ekvationerna 22-27, 29 a respektive b är ekvivalenta men värdena på respek

tive endogen variabel skiljer sig i a- och b-fallet ,) 

N Pr 
t 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
(exkl. ka:t-'i
tals:J.>ara.nde) 
inkl . avsätt
ning till skat
tereglerings
fond år t 

~t-l 

överskotts
kassa vid 
början av 
år t 

Spot-l 

underskotts
kassa vid 
början av 
år t 

SKP 
t = 5

TP 
t 

+ 

inbetalni ngs
över- eller 
underskott 
{exkl. to
tals.;>a.ra.no.e) 
år t 

avsättning 
till aka t
teregle
ringsfonden 
å.r t 

avsättning 
till skat
t eregle
ringsfonden 
år t 

3.-. • +D N 
l'llll.Dt < 0 .:::::::;:, St .L 0, dvs Pr t 

~ 

avsätt
ning till 
skatte
regla
ringsfon
den 

SD 
t (se kommentar under 22b) 

~____, ~ -· J 

kapital- totalspa- skattereg-
spara n- rand e lerings-
de år t år t fondens för-

.. 
kapital
sparaode 
ärt 

> 

ändring år t 

legal. t 
kapital
sparande
minimum år t 



(24b 

=24a) 

{25b 

=25a) 

(26b 

=26a) 

(27b 

=-27a) 

SIQ> STP 
!n t 

s t = o 

kapitalsparan- totalspa-
de exkl. u t tag rande är t 
från skattereg-
leringsfond å.r t 

NSI(p SKP 
!n t 

st = o s-D ; o 
t 

....___.__.,__ 

s+n 
t 

~ 

avsättning 
till skat-
tereglerings-
fond är t 

SI<P 

~D 
st = o 

SIQ> 

!n 
st 

N 
+ Prt + 
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(se kommentar under 
22 b) 

---------- - --./ o......y-' 

kapitalsparan- kapitalsparande finansiella medel disponibla 
till investeringarna år t 

inves
te
rings
mini
mum 
år t 

de år t (exkl . år t (exkl. ut
uttag från skat- tag från skatte
teregleringsfond) regleringsfond) 
exkl . investerings-
minimum 

~-1 

kassan vid kassan vid 
början av början av 
år t e.xkl. å.rt 
investerings-
minilllUm 

(::::}~-1 ~mint) 

N Pr N N 
t Pr t 

..______.... _______.. 
inbetalnings- i nbetalnings 
över- e ller över- eller 
underskott underskott 
(exkl . kap i-
talsparande) 

(exkl • kapi-
talsparande) 

exkl. inves- år t 
teri.ngsmini-
mo.m år t 

över- eller underskottskassan 
vid början av år t 

L-------------~----------~ 

finans iella medel disponibla till inves-
investeringar under år t t e-

rings
ltlini
mum 
år t 

--------------~-----------_;(~ 
finansiella medel disponibla till 
investeringar år t 

inves
te
rings
mini
mu.m 
år t 
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(29b 

=29a) 

AN~ = N~ 
' • t -> '---.----n-'-t...J 
föränd- investe-
ringen av ringsmin5.
investe- ~um år t 
ringarna 

investe
r1ngarna 
år t-1 

år t 

Å sF s .K? + lip 
t )n r t 

"t = o 
------..---.- - ---
föränclril18 av kagi talsloarande inbetalnings-
kassa under år t exkl . uttag över- eller 
år t fr .in ska ttereg- underskott 

lerL"lgsfond ilr t (exkl . 
kapitalspa-
r ande) inkl. 
avsättning 
till skatte-
reglerJ..ngs-
fonden 

(q sFt SFmint) 

._____.. .______.. 
kassan vid minimikas-
slutet av sanvid 
år t slutet av 

år t 
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lf~ 
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---
nettoinves-
teringar år 
t 
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22.4. Endogena variabler 

D 1CP l ~ TP 0 a.m .4 S 
"'sFm Sm-ax 1 Sm~n 1 ;:,m1.n+, Ll t , ::;t ... . int' ~ 

Xt=Xt- 1 

L1STF D .dSK L\SKP -RL RL TP r.un 
t 

, st, t S!llillt .:J. st , st , öxt, 6Pt Il t ' 
x t xt-1 Jet xt-1 x t xt-1 
.:·t = _;~t-1 9t = :P.t-1 

N Kf ~KF lUCP s ':l N N 4 NIR l15 F 29 st . Pr t' st ' ;:,t h 
;:,t F"t-1, Pr t' t' 1; 

- !J o . - }) o st ::; = t 

Av de endogena variablerna är det endast den beskattningsbara inkomsten 

(Zt_2 ), som är tidsförskjute~. Eftersom Zt_2 är lika med förskottsdelen i 

det budgetmässiga skatteunderlaget år t, avser bestämningen av samtliga endo

gena variabler s värde emellertid budgetåret t . 

Vårdet på de endogena variablerna kan vara positivt eller negativt med 

undantag för: 

a) maximalt uttag r rån skatteregleringsronden csmRxt> respektive kapital

ronderna (Sma~t) ' som allt id är negativa 

b) samt följ ande , som inte kan vara negativa: 

den hypotetiska investeringsvolymen (enstaka desinvesteringar på 

delområden antas inte kunna göra de totala i nvesteringsönskemålen nega

tiva) ~ NI~, investeringsminimum (N:dk_llt), den beskattningsbara 

inkomsten å r t-2 (Zt_
2
), skatteintäkten vid föregående års utdebite-

ring (Yt ), miniinikassan (~nt)' legalt kapitalsparandeminimum 
xt=xt-1 

(~nlt =avskrivningarna), utdebiteringen (xt )' af~årsverkspriser (pt), 
KP KP l -u l kapitalsparendet (st ) samt (eftersom s~nlt antas vara ~ st ) 

kapitalsparande exklusive uttag från skatteregleringsfonden 

(S~ och därmed även detta sparande efter avdrag för invest erings-

s;:D=O 

minimum (NSKP ) • 
t 

s-D-o t -
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Den autonoma nettokostnaci.sförändreingen (!l~), utdebiteringsförändringen 

(.6 xt), förändringen av affärsverkspriserna ( .D.pt) och den autonoma sk:atte

intä.ktsförändxei.n8'en ( 6 Y~) kan inte vara negativa. Förändringen av öv

riga endogena variabler kan däremot vara positiva eller negativa. 

22.5. Exogena variabler 

Jf .:,__ _n _n t p67-w p67-w 3po LL0 Bt+1 ' Bt' Kt' 1~t+1' ~:Nmaxt-1' .l:'t' .l:'t-1' o' t ' t-1' t' 'P t' 

N~int-1 ' N~t-1' Stt, Kt-1' m, gt' lt' kt' ht' NPr~, NPr!_1' Wt' ll't-1' t, 

6 F 5Fm' g_N F 
t-1' 1 nt-1' E"t-2' t-3' fit-3' fnt-2' dgt-2' 1t-2' cgt-3' kt-2' vt-3' 

zt-S' Bit-s' s~_1 , s~_1 , 

Detta innebär att bl a följande betraktas såsom exogent bestämda; bostads

byggande (statligt bestämt) och politiska hänsyn (bestämt av bl a kommunens 

storlek, parti- och majoritetsförhållanden samt av om det är kommunalvalsår 

eller ej). Vi antar att kommunledningen- i varje fall på kort sikt- inte 

kan påverka dessa s torheter. 

De exogena variablerna är uttryckta i det åra priser, i vilket de är tids

daterade .. d undantag för < (önskad kapitalstock å.r t) och Stt (statligt 

tidsbestämda investeringar år t), vilka är uttryckta i är (t- 1):s priser. 

Den beskattningsbara inkomsten år t - 3 utgår exempelvis från pris- och löne

förhållandena år t-3 . 

1) Inkluderas den fullständiga- i stället för den förkor tade versionen
för den hypotetiska investeri ngsvolymen stiger antalet exogena variabler 
till 98 . 
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De exogena variablerna är i regel positiva. Följande variabler kan dock vara 

positiva eller negativa: 

Bt+1, Bt (vid desinvestering)) 

D TP Ia.. 
vt-2' Bit-s' 3t-1' 8t-1' 5 t-1' 

fnt-2' dgt-2' 1t-2' kt-2' 
1 ) 

Den politiska variabeln i Ll ~m .. och S~-ekvationen är definierad såsom en 

dummyvariabel. (FO = 1 under kommunalvalsår, FO ~O under övriga år.) Föränd

ringen av den tidsförskjutna konjunkturvariabeln (4Rt_1) i S~-, .1S~- och 

4NI~-ekvationen är positiv vid högkonjunktur år t-1 och negativ vid lågkon

junktur år t-1. Det kommunala beteendet uttrycks därefter av koefficienten 

framför FOt respektive ~Rt-1 : 

Vad tidsdateringen beträffar fördelar sig de exogena variablerna på följande 

sätt; 

år t+1' 2 st 

t 19 st 21 st 

t-1 24 st 

t-2 11 st 

t-3 8 st 

t-4 4 st 47 st 

68 st 

Av de exogena variablerna är således ca 70% tidsförskjutna ("laggade"), 

vilket antyder omfattningen av bindningarna till tidigare års beslut eller 

händelser. Av de "laggade" variablerna representerar ca 40% kommunens hand

lande under tidigare år. 

22.6. Olika typer av ekvationer 

tviadellen består av 29 ekvationer. De ekvationer, som förutom variabler inne

håller vissa koefficienter, benämns relationer. Övriga ekvationer har i stäl

let formen av likheter. 

1) Eftersom enbart de verksamheter som regelbundet lämnar intäktaöverskott, 
räknas såsom affärsverk kan affärsverkssparandat inte vara negativt. 
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Koefficienterna kan representera tekniska, institutionella eller beteende

samband. Relationerna indelas på motsvarande sätt i beteenderelationer och 

teknisk-institutionella relationer. 

Modellen består förutom jämviktsvillkoret av 11 st beteendeekvationer, 3 st 

teknisk-institutionella relationer, 6 st legala eller finansiella likheter 

samt 8 st definitionsmässiga likheter. Beteendeekvationerna visar hur värdet 

på vissa beslutsvariabler (handlingsparametrar) bestäms i modellen. Av 

dessa ekvationer är 5 i fall a respektive 4 i fall b beteenderelationer, 

medan övriga har formen av likheter. 

Vid beteenderelationerna återges beteendet av koefficienterna i ekvationen 

medan det vid övriga beteendee~ationer uttrycks av likheten såsom sådan. 

Likheten ifråga är inte logiskt given utan roljer först logistt efter det 

att kommunledningen antagits ha ett visst beteendemönster eller - annorlunda 

uttryckt - en viss konvention ( = en fix beslutsregel). 

Vid gjorda antaganden har ekvationerna indelats på röljande sätt: 

beteenderelationer: N H) ..am D 1<L 
nr l (I~, lO (L\ut ), lJ (St), 17 (ASt ) 
28 a (.d r:) 

likheter (som följer nr 18 (siP), 19 (.a~), 20 (4pt), 
s..N NN NR av vissa konven tio- 26 { .r· t-l), Z7 ( Pr t), 28b (A I t) 

ner): 

~e~_s~~~i_t~tto'!.elJ.~ ~kv_a~~~ (relationer): (3 st) 

nr 2 (NJ!lint ), 5 (4tf), 6 ( 4~nt) 
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nr 4 (AY~), 7 {~t)' 8 (~nlt)' 
TP 9 ( Sffiinlt), .21 (4~m) 

legal likhet: 

finansiell likhet: nr 7 ( siiixr t } , 9 {~nft), 16 (siii!&rt} 

definitionsmässiga likheter: 

22.7. Konventioner 

nr 3 (Zt_2), 11 (As~ ), 12 
xt=xt-1 

15 ( A SKP 
t 

xt=xt-1 
P{'Pt-1 

2.3 t3~}, 24 (s~ 
S~D=O 
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I modellen antas kommunledningen följa en viss fix beslutsregel (= konvention} 

beträffande utdebiteringen, afrårsverkspriserna, investeringarna i fall b 

samt fördelningen av de finansiella resurserna. 

a) Är totalsparandat större än eller lika med totalsparandeminimum föränd

ras inte utdebiteringen. I annat fall höjs utdebiteringen så att detta 

minimum nås, vilket innebär att enbart investeringsminimum genomförs 

(förutsatt att finansiellt totalsparandeminimum är större än det 

legalt bestämda). 

b) Afrårsverkspriserna är kopplade till utdebiteringen. 

c) De finansiella medlen är inte bundna till speciella investeringsprojekt. 

Beräkningen av det återstående finansiella utrymmet (dvs efter avdrag 

för investeringsminimum) bygger på detta antagande. 

d) Kommunledningen respekterar de legala restriktionerna om maximalt uttag 

från akatteregleringsfonden, kapitalsparandeminimum och totalsparande

minimum, vilket bland annat kan leda till en utdebiterings- och pris

höjning. 



i 55. 
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22.8. Kommunledningens beslutsvariabler (handlingsparametrar) 

Modellen löser successivt ut värdet på de endogena variablerna, av vilka 

vissa är kommunala beslutsvariabler (handlingsparametrar). Modellen visar 

därmed hur värdet på dessa beslutsvariabler bestäms i beteendeekvationerna. 

Av beslutsvariablerna avser vissa utgiftssidan (den autonoma nettokostnads

förändringen, investeringarna exklusive minimum) eller inkomstsidan 

(utdebiteringen och afrårsverkspriserna) medan andra (avsättningar till eller 
uttag från skatteregleringsfonden respektive kapitalfonderna), som berör kassan, 

kan gälla utgifts- eller inkomstsidan. Kommunledningen Kan även påverka den 

hypotetiska investeringsvolymen med undantag för investeringsminimum. 

Restriktionerna i modellen anger de gränser, inom vilka variablerna ifråga 

är beslutsvariabler. Dessa gränser är: investeringarna exklusive investe

ringsminimum större än noll och mindre än finansiellt utrymme exklusive 

investeringsminimum, utdebiteringshöjningen större än den minimala (som 

fÖljer av totalsparandeminimum), uttag från skatteregleringsfonden mindre än 

maximum samt avsättningar till eller uttag från kapitalfonderna mindre än 

finansiellt maximum. Inom dessa gränser har kommunledningen enligt modellen 

kontroll över variablerna ifråga. 

Eftersom beslut om utdebiteringen och skatteregleringsfonden endast får 

fattas på hösten året före budgetåret, är dessa inte beslutsvariabler under 

det löpande budgetåret. 

22.9. De teknisk-institutionella relationerna 

De teknisk-institutionella koefficienterna i investeringsminimum (t~O' 

ta
2

t ta
5
), den automatiska nettokostnadsförändringen (tkak, 

c tr ) h ... k ( ) • ~-l' ~-l oc ~n~ assan kbll' h12 aterger teknisk-institutionella 
förhållanden, som på kort sikt - vid oförändrad standard eller oförändrade 

bidl<agsbestämmelser {t ex beträffande socialhjälp) - inte kan påverkas av 

kolllii1Ullledningen. 1 ) 

l) Följande förbållanden antas t ex vara opåverkbara: 

röljdinvesteringar till investeringarna år t-1, direkta förinveste
ringar till bostadsbyggandet år t+l, nettokostnadsökningar till följd 
av investeringsroa år t-l' rorändringen i rörliga transfereringsutgif
ter som följd av torändringar i antalet hjälptagare, förändringar i 
:orliga konsumtionsutgifter till f"öljd av förändringar i en viss 
&ldersklass (t ex skolbarn); förändringar i minimikassan till följd av 
den automatiska nettokostnadsförändringen eller trendförändringar i 
kassaorganisationen. 
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Eftersom koefficienterna ifråga utgår från en viss miniminivå (= existerande 

standard eller bidragsbestämmelser) anger de tillsammans med andra faktorer 

(Bi t-s i L\~, St i Nrfhnt samt lone- och prisförändring i båda dessa 

ekvati oner) en miniminivå rör investeringarna,± kassan 

och kostnadsökningen. Investeringarna, kassan och kostnaderna ovanför denna 

nivå kan däremot på kort sikt påverkas av kolll!liU.Il1edningen. Kostnadsökningar 

t ill följd av exempelvis föråndriogar i standard eller bidragsbestämmelser 

är autonoma (ingår i Ll ~) medan kostnadsf"örä.ndringar utlösta a.v exempelvis 

föräodrioga r i antalet åldringar är automatiska (ingår i 4 u:k) . På mot

svarande sätt är kassauppbyggnad för att nå miniroikassan automatisk 

medao uppbyggnad därutöver (t ex i samband med beslut om fondernas eller 

i nvesteringarnas förändring) är autonom. 

22 .lO. .Tåmviktsvill.koret 

Jämviktsvillkoret: kassaförändringen = flödet av likvida medel mious inves

teringarna . Annol:lunda uttryckt innebär det att efterfrågan på medel för 

investering (NI~) skall vara lika med tillgången på sådana medel (flödet 

av l ikvida medel plus kassauppbyggnad eller minus kassaneddragning). Kassan 

får därvid inte minskas så mycket att miniinikassan underskrids. Efterfrågan 

på finansiella medel får inte beller underskrida invester ingsminimum. 

Restriktionen om finansiellt totalsparandeminimum (ekvation nr 9) garanterar 

samtidigt att tillgången på sådana medel är tillräcklig rör att finansiera 

investeringsminimum. 

I modellen uppnås jämvikt genom anpassningsrörelser såväl på t illgångs- som 

på efterfrågesidan. Om totalsparandat vid röragående års utdebitering och 

aff"årsverkspriser är mindre än finansiellt totalsparandeminimum (där finansiellt 

totalsparandeminimum är större än legalt) ökar tillgången på fiDSnsiella medel 

genom höjning av utdebiteringen och aff"årsverkspriserna. Det finansiella 

utrymmet anpassas därvid till investeringarna (= investeringsminimum). Sam

tidigt sker det en prutning bland investeringsönskemålen i den s k hypote-

tiska investeringsvolymen. Efter denna prutning är ef'terfrågan på finansiella 

medel lika med tillgången på sådana medel (= investeringsmi.ni.mum) . 



Figur 2 



Figur 2 . Pilschema över modellen :för en sparandefinansierande kommun 

(Endast samband som påverkar: investeringsniv~~r t ä r utritade . 
Variabler med versaler bestäms av modellen . It: s bestämnings
faktorer ä r inte utritade . Linjer med markeringen - · - • - · 
betecknar samblind när en r estriktion utlöses . Vid Il tf;,m-ekva
tionen betecknas tillkomw~nde samband i b-fallet med ·•······ ··· 

Vid s0 -elevationen ä.r b- och c- fallen ej utritade samt vid 

A~-ekvationen ej b-fallet. s-~xf är ritad dir ekt såsom 

restr~ktion . r
3
ral118 b , där NIR = Nr/h.n., bortfaller pilarna 

frå.n Ht-l och r1t_2 • Löpaode prisar.) " 



Variab~l t-6 t- 5 t-4 t-3 t-2 t-1 
EXlSTERANDE "INV:ESTERINOSÖNSKEMÅL" 

N1H o D D o D o 
INVESTERINGSMINIMUM N1R. 

mrn o D D D o 
Befolkningsförändring exkl. netto-
flyttning f n Cl 

Nettoflyttning f i 

Antal mantaleskrivtJI! förvi\rvsBJ'bctande F 

Nominell relativ lönaför~nuring 

Förvärvsinkomet pe r förvlirvfJBrbetande z o 
Konsumentprisförändring k D 
Andel av förvärvsinkomsten som ej 

D D är beskattningsbar inkomst c g 

Beskattningsbar inkomst jur.pere. v D D D 
SIJI'1MA BESKATTNINGSBAR INKOMST (= DET 

z D D D HYPOTETisKA SKATTEUNDERLAGEl') 

DEN AlnDMATISKA SKATTEINTÄKTSFÖRÄND-
t. yak D D D RING8N (vid of"öriitJdrad utdebitering) 

Ant~l folkpensionUrar inkl , arbGtsföra 
p67- w o D D D 

Vis11 ålderak!å~:; ev befollcr.lngell p n D D D D 
.llettokostnadsi'"örändringur genom bind-
ningar (exkl. inveeteringt~r) till ti-
di.r,arP. år Bi 

DEN AUTOMATISKA NETTOKOSTNADSFÖR-
ÄNDRHIGEN c. u a k 

Förändringar i in- allor utbetulningur-
na:! tid:;profil w 

Tiden 

HINIMIKASSA VID ÅRETS SLIJT 
5 Fmin 

SKATTEREGLERil~GSFONDENS DEI!ÅLLJUNG sso o 
MAXIMALT UTTAG FRÅN SKATTEREGLERINGS- -D D D D l FONDEN S max 

Kommunena kapitalstock vid !re~s elut K D D D D D l 
i Den genomsnittlisa avskrivningstiden 

D o D D D (= den ekonomiskli livoli.ingdon) m 
l 

LEGAL·r KAPITALSP.I.RANDEMINIMU16 S K P. l mrn D D D D D l 
LEGALT TOTALSPARANilfi'lHNIMUM sMinl D D D D D i D 
Inbe~lningsöver- eller under skott N~ D D D D D T D oxkl. avsättning till skattereglor~ngsfonden 

i S~ni D D D D D D FINANSIELLT T<Yr ALSP .ARAND.EMINIMUN i sT P. o D o D D D TOTALSPAIWIDEMINIMUM mm l 
Politiak VIIriabol JPO D D D D D i 
DEN AUTONOMA NETTOKOSTNADSFÖRANDRINGEN .AU am o D D D D l i l I:EN TOTALA NE'l'TOXOS'l'NADEN u D D D D D i i i DEl' TOTALA SPARANDEf (exkl, ~ffilrsverk) T 

D ! vid oförändra u ntdobi taring sxt = xt-1 D D D D 
Il Affi:irAverks~purllnde vid oföil.i.ndradc 

Proll = '1-1 D D D D D l Il priser 

DET TOTALA SPARANDET (inkl. aff~.rsverk)vict sTP D D D o D l Il oförändrad utdeb:i. tering och oförändrade priser xt=x1_1 ·--....... .. 
., -~..-.-... \..4.- .-1"''- '' • 4 • 1,., r1 n n n n ·4.1 



Korrmunena kapitaletock vid årets sl nt K o D D D D l 
i Den gen011:znittl1g;1 avRic:rivningstiden 

D D D D D (= den ekonomiska livGlängdP.n) m 
l 

LEGALT KAPITALSPARANDEMINIMUM sM'nl D D D D D l D 

LEGALT TOTALSPARAND~t.IN!MUM S~nl D D D D D i D 
Inbet,.l.ningaövcr- eller underskott N~ D D D D D T D exkl . avsättning t i ll ek:stter eglAri.ngs f ondt>n 

i s"ffinf D D D D D D FINANSIEI.LT TOTALSPARANDEMINIMUM i 5TP. D D D D D o TOTALSPARANDEMINIMUM mm i 3PO D D D D D Politisk ~riabol 
l 

DEN AUTONOMA NETTOKOSTNADSFÖRANDRI.NGEN AU am o D D D D l o. 

DEN TOTALA IIE:I'TOKOSTNAD!N u D D D D D i Il 
DEl' TOTALA SPARAND.ET (exkl. aff'årsvcr k) T i i 
vid of örändrad utdebiter ing 5

xt=xt-1 D D D o D l Il Afl'ärsverbsparandEt vid ofö r ii. ndrade 

~=~--1D l !Jr !Ger D D D Il 
D~ TOTALA SPARANDEr (inkl . affär~vcrk)vid sTP D D D D l Il oförändr ad utdebitering och oförändrade pri:;or }(t =Xt-1 o"'-... o . 

KonjunkturForväncningavuriabel 1R D o D ·-H 
Politisk variabel 

4PO D D D l 
FÖRÄNDRING AV SKATTEREGLERINGSFONDEN so D D l! ., 
KAPI TALSPARANDET (exkl . affår~verk) sK D D D D l. vid oförändrad u ~de bi t e ring xt=Xt-1 i! KAPIT.ALSPARANDET (inkl. af f:irsverk) vid sK P D D of öriindl'R.d utdebiteri ng o oh oför'..ind:rade pr l ser Xj =Xt-1 D D ! l Pt::Pt-1 ) ' 
Kon,jlJnkt •lrförväntni ngsvnriubel 2R D D D D o ! 
FÖRÄNDRING I AVsATTNI NGAR OGH UTTAG 
FRÅN KAPITALFONDEN 5 KL D D o D D ! 
m:r TOTALA SPARANDET (1nkl. affiirsverk) sTP o D D D o ·-·~ 

) 
Af~arsverkens f örsäljni ngsvolym Q D o o D D 

/ 
Kapital fondernaa behållni ng ss KL D D D 
trrDEBITERI!IGEN x o D o 
AP'FARsVERKSPRISERNA p D n D o 
DEN AUTONOMA SKATTII:IIÖRÄNDRIMGRN .6.ya.m D D D D 
INBETALNI NGSÖVER- ELLER 1/NDERSXOTT N Pr D D D D 
KAPITALSPARANDE sK P D D D D 
KAPI TALSPARANDE (exkl , uttar, från skatte- sK P 

D D D CJ D r egleringsfonden) stD=o 
ÅTERSTÅE:NDE KAPITALSPARANDE (exkl. u t tag 

NsKP D o o Cl D ur skAtteregler ingsfonden) SEDAN I NVES-
TERINGSMINIMUM FINANSIERA.TS St-D=o 
ÅTERSl' ÅENDE KASSA VID ÅRETs BÖRJAN SED.UI 

~1 D D a D D INVESTERINGSNINIMUM FINANSIERATS 

ÅTERSTÅENDE INBETAIJII NOSÖVER/UNDERSKOTT N pr N D D o D D SEDAN INVESTERINGSMIND1Ul4 FINANSIERA.TS 

Konj unktur f örväntningsvariabel 3R CJ D o tJ 
I NVESTEBINGARNA "R D D D [J 

KASSAtl VID ÅRETS SLUT SF D o o Cl 



I fall a , där totalspar aodet är större än f inansiellt total sparandeminimum, 

anpassas invester ingarna t ill det finansi ella ut rymmet . 

Beteendeekvationen nr 28 a samt r estriktionen om miniroikassan utgör därvid 

garanti för att jämviktsvillkoret uppfylls. Beteendeekvat i onen får därmed 

i nte utlösa en sådan i nvesteringsför ändring att minimikassan underskr ids . 

I fal l a kommer därmed såväl invester ingarna som kassan at t bli s t örre 

än miniminivån, vilket visas separat c~~). 

22.11. Olika fall vid totalsparaodets bestämning 

Modellen delar sig vid ekvationen nr 18 om det totala spar aodets bestämning , 

som är olika i de t vå f allen. Någon höjning av utdebiteringen och arrår s

verkspriserna utlöses i nte, såvida totalsparaodet vid föregående års utdebi

t er i ng och afrårsverkspriser är större än eller lika med totalsparandemini

mum. Total sparaodet framkommer då såsom en restpost . 

Ar totalsparandeminimum större än t otalsparaodet vid föregående års utdebi

tering och affärsverkspr i ser kommer önskemålet om minimiaparande att utlösa 

en tillräcklig utdebi terings-- och prishöjning . ~öjningen har då i alternati v 

II B ytter st utlästs av restriktionen om invest eringsminimum . Investeringarna 

blir då lika med investeringsminimum och kassan vid årets slut lika med m.ini

mikassan. Är i st ället legalt totalsparandeminimum större än f inansiellt 

totalspar andeminimum (alter nativ II A) har utdebiteri ngs- och prisböjningen 

ytterst utlösts av den legala r estriktionen om kapitalspar andemioimum . 

Kapitalsparandat kommer då att var a lika med kapi talsparandem.inimum. I detta 

läge kommer dessut om investeringarna att vara större än i nvesteringsminimum 

och kassan vid år et s slut större än eller lika med minimikassan. l ) 

1) Vid legalt totalspa.randeminir:tur:l är maximal ka.ssanecicira.gning inte heller 
nödvändig för att f inansiera inves teringsminimum. 

Om i exvati on 9: 

sl:!r.lt > TF 
Sm:mft så är 

l eealt to- finansiell t 
talspar an- totalsparan-
deminir.rum dcmini r.mn 

över- eller under
skottagssa vid 
bi.:rJan av ilr t 

TP 
S:01.nlt > 

legalt to-
tals1;a.ran-
å.eminilllUm 

N~in1 + 

investe-
t erings-
minir:~um 

å.r t 

NPr* 
t ..._________,_ ___ , 

inbetalnings
över- eller un
skott år t exkl. 
totalsparande 



Detsamma gäller förutsatt att totalsparendet vid föregåend~ års utdebitering 

och afrårsverkspriser är större än eller - vid det legalt bestämda - lika med 

totalsparandeminimum (alternativ I A). Såväl investeringarna som kassan är 

däremot på miniminivån i alternativ I B (= totalsparandat vid föregående års 

utdebitering och af!årsverkspriser lika med finansiellt totalsparandeminimum). 

22.12. Restriktionerna 

Modellen innehåller en huvudrestriktion - Sfulnt (Sfulnf eller Sfulrut) 

- och sex birestri ktioner: Nr&int' 7mint ' ~nlt' siiiRxt (SiiiRx:rt eller 

smRxJ..t), smlHcrt och siliEc.t\. De legala restriktionerna (~nlt , smRxJ.t, 

~nlt) är utifrån givna av staten. Andra restriktioner (~nt, smRx!t), 

~t' ~) är i stäliet bestämda av föregående års beslut eller händel

ser. Restriktionen om investeringsminimum och finansiellt totalsparande

minimum är bestämd såväl av staten som av föregående års handlande. 

Restriktionerna smRxt och Sma~t anger det största möjliga värdet på ett fond

uttag,medan ~~xft fixerar den största möjliga avsättningen till kapital

fonderna. 

I övriga fall anger restriktionerna i stället det minata värde, som en viss 

variabel får anta. RestriktionerDa anger därmed en rad trösklar i modellen, 

vilka inte får över- respektive undersk7idas. 

Om huvudrestriktionen (~nt) tillgodoses, uppfylls vid gjorda antaganden sam

tidigt birestriktionerna. Definitionen av finansiellt totalsparandeminimum 

tar hänsyn till a t t såväl investeringarna som kassan måste överstiga en 

viss miniminivå. Den finansiella restriktionen om maximalt uttag från skatte

regleringsfonden (sroRxrt), maximalt uttag från kapitalfonderna (sma~t) samt 

maximal avsättning till kapitalfonderna garanterar därefter att fondförändring

arna inte kommer i kontlikt med restriktiona. om minimikassan. I ett alter

nativ tar den sistnämnda. restriktionen dessutom hänsyn till finansiellt 

totalsparandeminimum. Den legala restriktionen om totalsparandeminimum är 

vidare sammansatt av den legala restriktionen am kapitalsparandeminimum och 

om maximalt uttag från skatteregleringsfonden. Tillgodoses restriktionen 

om legalt totalsparandeminimum, uppfylls därmed även samtidigt de två 

övriga legala restriktionerna. 



16.3 

Legalt totalsparandeminimum förutsätter, att uttaget från skattereglerir.gs

fonden är lika med legalt maximum (Sm~xlt). För att detta skall vara möjligt 

får legalt maximum - numeriskt sett - inte överstiga det finansiella maxi

mum (sm.Rxrt), som mi.nimikassan anger. N"år legal t totalsparandeminimum gäller, 

i modellen (dvs när legalt är större än finansiellt totalsparandeminimum) 

är detta villkor uppfyllt. Kassan vid årets slut är då nämligen större än 

eller lika med minimikassan. I övriga fall tar bestämningen av fin~nsiellt 

totalsparandeminimum hänsyn till att miniroikassan inte får unders~ridas. 

22.13. Minimi- eller maximigränser för den totala skatteintäkts- eller netto

kostnadsförändrin~en 

Enligt modellen kan vare sig den autonoma nettokostnadsförändringen eller den 

autonoma skatteintäktsförändringen vara negativ. Modellen innefattar 

nämligen inte alternativen absolut prutning på de totala nettokostnaderna 

respektive utdebiteringssänkning. Den automatiska nettokostnadsförändringen 

och den automatiska skatteintäktsförändring anger därmed vissa minimi-

(eller maximigränser) för den totala nettokostnads- eller skatteintäktsför

ändringen. Är den automatiska skatteintäktsförändringen positiv represente

rar den ett minimum för skatteintäktsökningen. En automatisk skatteintäkts

minskning utgör i stället ett maximum för skatteintäktsnedgången. På mot

svarande sätt betecknar en automatisk nettokostnadsökning en minirnir.ivå för 

den totala nettokostnadsökningen. Dessa minimi- eller maximigränser är 

~ liksom flertalet av restriktionerna - därvid bes~ämda av föregående års 

beslut och händelser. 

Restriktionerna samt automatiken på nettokostnads- och skatteintäktssidan 

anger gränserna för kommunledningens handlingsutrymme på kort sikt. Vid gjorda 

antaganden är det främst föregående års beslut och händelser - och inte 

statens kontroll - som begränsar detta handlingsutrymme. 

22.14. Den automatiska nettointäktsförändringen 

Den automatiska förändringen av skatteintäkten ( 4~k och av nettokost-

naderna ( A U~) ingår såsom bestämningsfaktorer xt=xt-1 

till den autonoma nettokostnadsförändringen (~~m), förändringen av totala 

sparandet vid oförändrad utdebitering (tlsi ), förändringen av skatteregle-
. f d hD) r·· .. dr' xt=xt l r1ngs on en ~t , oran 1ngen av -

kapitalsparandat vid oförändrad utdebitering-~~ (och därmed även 
xt=~-1 



indirekt för förändringen av kapitalfonderna - Ll SKL - , utdebiteringen 

- 4 xt - samt invester ingarna - Ll Nr!) . 

Ar den automatiska nettointäktsförändringen ( 4 ~k- 4~k) nega t i v finns 

teoretiskt fyra möjli gheter: aut onoma nettokostnadsminskningar (vil ket model

l en utesluter ) , ut tag från skatteregleringsfonden (f örutsat t att restri ktionen 

om maximalt uttag tillåter det), minskning av kapitalsparaodet eller höjd ut

debitering (såvida uttaget och övrig kassaneddragning i nte är tillräcklig). 

Är den automa tiska nettointäktsförändringen positiv, är de fYra motsatta 

fallen tänkbara . Av dessa innefattas emellertid inte alt ernativet utdebite

ringssäkning i modellen. Är den automat i ska n et t eintäktsförändr ingen (even

t uellt efter avdrag för skillnaden mellan t otalsparandeminimum och total

sparendet föregående år plus förändr i ng i afrårsverkssparandet år t vid 

föregående års priser, S~n - S~~l -L\Pro positiv, kan den således 
pt=pt-1 

utlösa en autonom nettokostnadsökning och avsättning t ill skattereglerings

fonden, vilka tillhopa maximalt kan vara lika stor som den automatisf"...a 

nettointäktsförändringen. Efter som återstoden av nettointäktsökni ngen då 

är större eller l ika med noll, kommer kapitalsparendet vid oförändr ad 

utdebitering at t öka eller vara oförändrat. Totalsparandat överstiger då 

även totalsparandeminimum. Någon utdebiter ings- ech pri shöjning utlöses 

då inte . I annat f all bl ir detta aktuellt . 

22 .15. Ordningsföljden i modellen (se även strukturschema på sid 169) 

Modell en avser att ge en mycket schematiserad bild av det fakti ska händelse

förloppet. Eftersom den bygger på en rad långtgående förenklingar kan bland 

annat t idsföl jden i f örloppet ifrågasättas på en rad punkter. 

Vid gjorda definitioner är dock or dningsföljden i modellen i vissa avseenden 

odi skutabel: 

a) existerande inves t eringsönskemål (NI~) före investeringsminimum 

( N~nt) ' dvs ekvation nr l före nr 2 (eftersom invester ingsminimum 



här l eds från NI~) 

b) förskottsskatteunder laget (Zt_2) före den automati ska skatteintäkts

förändringen ( .4~k ) , dvs ekvation nr J före Ilr 4 

c ) den automatiska skattei ntäktsförändringen (tlY~) och nettokostnads

förändringen ( 4 u~k och Å ~m) före total spar andeför ä ndringen vid 

föregående års utdebitering ( 4 s~ 
xt =xt -1 

dv s ekvation nr 4 , 5 och 10 f ör e nr 11 

d ) totalsparandeförä ndringen exklusive af~årsverk 

( A sT f öre motsvar a nde .förändring i nklu sive af~årsverk 
t 

xt=xt-1 

( L\ siP ) , dvs ekvati on nr 11 före nr 12 
xt=xt-1 
pt =pt-1 

e) skatteregl er ingsfondens (=driftsparandets) f"örändring (S~) ~öre 
kapit elsparandats förändring vid f'"or egående å r s utdebi tering 

( ,1 S~ ) , dv s ekvation nr 13 före nr 14 (eft er som skatteregle-
xt=xt-1 

ringsfonden indirekt är en buffert met kapitalsparaodets variationer 

f ) kapitalsparandats f ör ändring exklusive affär sverk ( Ll s~ före 
xt=xt-1 

motsvarande förändring i nkl.usi ve aff"årsverk ( 4 ~ ) , dvs 

ekvati on nr 14 före nr 1 5 ~=xt-1 
Pt:Pt-1 

g ) kapit al sparandats förändring vid föregående års ut debiter i ng och 

aff"årsverkspriser ( i1 s~ före kapitalfonder nas f örändring 
xt - xt-1 
pt=pt-1 

( 4 s~). dvs ekvation nr 15 före nr 17 (ef t ersom kapitalfonderna på 

direkt väg utgör en buff er t mot kapitalspar andats variationer) 

h} utdebiteringens förändring ( Ll~) f ör e den autonoma skatteint ä kts

förändringen ( 4 ~m) 1 dvs ekvati on nr 19 f'öre nr 21 

i) utdebi t eringens förändring ( A xt ) f"cir e kapitalsparandats förändring 

( ,Q s~) J dvs ekvation nr 19 f öre nr 20 



j) kapitalsparandet exklusive uttag från skatteregleringsfonden 

och investeringarna (NI!) före kassans förändring (~~t) 
dvs ekvation nr 24 och nr 28 före nr ;9. 
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k) mi~~ssan (~int) före finansiell restriktion för maximalt uttag 

från skatteregleringsfonden (smRx!t)' totalsparandeminimum (S~nft)' 
maximalt u~tag från kapitalfonderna (Sm~t), dvs ekvation nr 6 
före ?, 9 och 16 

l) investeringsminimum (N~nt) före finansiellt totalsparandeminimum 

(~nft)' dvs ekvation nr 2 före nr 9 

m) skatteregleringsfondens förändring (S~) före inbetalnir.gsäver

eller underskottet (exklusive kapitalsparande) inklusive avsättr.ing 

till skatteregleringsfonden, dvs ekvation nr 13 före nr 22 

I andra avseenden kan förändringar i ordningsföljden tänkas utan att 

emellertid modellens egenskaper påverkas därav. Dessa egenskaper förändras 

exempelvis inte !l.V att tidsföljden ändras på följande sätt: 

a) den automatiska nettokostnadsförändringen ( A ~k) före den automatiska 

skatteintäktsförändringen ( 4 ~k), dvs ekvation nr 5 före nr 4 

b) minimikassans förändring före investeringsminimum (NI~nt), dvs ekvation 

nr 6 före nr 2 

c) utdebiteringens ( .a.xt) och .aff'årsverksprisernas förändring (A pt) 

före totalsparendet (S~P), dvs ekvation nr 19 och 20 före nr 18. 

d) den beskattninsbara inkomsten år t-2 (Zt_2 ), den automatiska 

skatteintäktsförändringen ( A ~k), den automatiska nettokostnads

förändringen ( ~U~k) före den hypotetiska investeringsvolymen, dvs 

ekvation nr 3-5 före nr l 

e) inbetalningsöver- eller underskottet (~Cklusive kapitalsparande) inklu

sive avsättning till skatteregleringsfonden) - Pr - före kapitalsparan

dets förändring vid föregående års utdebitering, dvs ekvation nr 22 

före nr 14 



C. Yå~e!!t;higa_i'.Qr!_ngr_!ngal: i ~i.Q,sföJ,_j.Q,eQ 

På vissa punkter i modellen kan en annan ordningsfölj d däremot föra med sig 

genomgripande förändringar i modellen . Tidsföljden i händelseförloppet kan 
därvid i fråga sättas främst i följande avseenden: 

a) 

b) 

c) 

d) 

bestäms den autonoma nettokostnadsfärändrings ( ~ t\m - ekvati on nr 2 ) 

före, efter eller samtidigt som den automatiska nettokostnadsförä nd
ringen ( A ~k - ekvation nr 5 )? 

fö rutsatt att ett i nvest eringsminimum (NI~int - ekvation nr 2) existerar, 

bestäms detta minimum f öre eller samtidigt som övri ga investeringar 
(vilka ingår i NI~, dvs ekvation nr 28)? 

bestäms utdebiteringen (~ xt ' dvs ekvation nr 19) f öre, efter eller 

samtidigt som investeringarna (Nl:, dvs ekvati on nr 28)? 

bestäms den autonoma nettokostnadsförändringen (~~m, dvs ekva

tion nr 13) f öre, efter eller samtidigt som investeringarna (dvs 

ekvation nr 28) och utdebiteringen (~t)' dvs ekvation nr 19) ? 

e) bestäms a.ff"årsverksprisernas förändring ( Ll pt, dvs ekvation nr 20) 

f öre, efter eller samti digt som utdebiteringens förändring ( Ll.xt' dvs 
ekvation nr 9)? 

På dessa punkter är alternativa (t ex iterati va) förlopp tänkbara. Flertalet 

av modellens ekvationer (nr 1, 3-9, 11-12, 13-17, 21-27 och 29) påverkas 

emellertid inte därav. Det är i stället främst bestämningen av investe

ringsminimum (ekvation nr 2) den autonoma nettokostnadsförändringen {nr 10), 
totalsparaodet {nr 18), ut debiteringen (nr 19) , afrårsverkspriserna (nr 20) 
samt investeringarna (nr 28), som påverkas av nämnda förändr i ngar i tidsföl j

den. Denna fråga diskuteras närmare i appendix 3. 

22 .16. statlig styrping 

Vid givna legala och institutionella förhållenden ( t ex beträffande maximalt 

uttag f'rån skatteregleringsfonden) har stat:an enligt modellen endast mycket 

begränsade möjligheter att påverka den sparandefinansierande kommunens hand

lande på kort sikt. staten kan på direkt väg påverka investeringsros för

ändring via de statligt t idsbestämda investeringarna , vilka ingår i i nveste

ringsmini mum . Detta gäller i varje f all , när totalsparaodet är l ika med 
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finansiell t totalsparandeminimunr, dvs i fall b, Investeringarna är då 

lika ~ed investeringsminimum, vars storlek enligt modellen bland annat bestäms 

av staten. ~år investeringarna är större än investeringsminimum, behöver en 

f~rändring av de statligt tidsbestämda investeringarna däremot inte nödvändigt

vis inverka på de totala investeringarnas storlek. Om denna förändring 

neutraliseras av en förändring i motsatt riktning av övriga investeringar, 

påverkas enbart investeringarnas sammansättning. 

De statligt tidsbestämda investeringarna under föregående år utlöser samtidigt 

vissa automatiska nettokostnadsökningar äret därpå. 

staten har dessutom möjlighet att indirekt - via bostadsbyggandet - utöva 

inflytande på de direkta förinvesteringarna, vilka även ingår i investerings

minimvJU, 

Eftersom sta ten sålunda har· en viss - ehuru begränsad - kontroll över 

investeringsminimum och därmed även finansiellt totalsparandeminimum, kan den 

därigenom på indirekt väg utlösa en höjning av utdebiteringen och affärs
verkspriserna, 

Stateo har även möjlighet att ändra de legala ?Ch institutionella förhållan

dena i syfte att påverka kommunens handlande i en viss riktning. Genom 

att ändra vissa statsbidragsbestämmelser (t ex ett system med konjunktur

varierade investeringsbidrag) kan staten exempelvis skaffa sig större 

inflytande över investeringarnas tidsförläggning. 

22, 17. t~odellens kausala ordni;ng 

Orsakssambanden i modellen visas i ett pilschema på sid 159 och i ett struk

turschema på sid 169. Sistnämnda schema visar dessutom modellens s k kausala 

ordning. Begreppet kausal ordning har uppställts av Herbert A. Simon. 

För att en viss endogen variabel -X. - skall vara kausalt beroende av en 
J dn' annan endogen variapel - Xi - skall enligt Simon Xj vara av en högre or lDg 

än x .. Ett tillräckligt villkor för kausalitet är att förändringar av exogena 
l 

variabler, som påverkar Xi' även påverkar Xj' Ett nödvändigt villkor för kau-
salitet är att det finns förändringar i exogena variabler som påverkar Xj utan 

att påverka x .. (Se Hansen, 1967, sid 18-19 och Hansen, 1955, sid 41). 
l. 
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Bodogena variabler av första ornningen påverkas endast av exogena variabler. 

Värdet på enåogena variabler av ~ oriningen bestäms av exogena variabler 

och/eller endogena variabler av f örsta ordningen. Endogena variabler av 

tredje ordningen ~åverkas av exogena variabler och/eller endogena variabler av 

andra och första oråningen osv. Av strukturschemat f r amgår att mo~ellen är r e 

kursiv. Mellan de endogena variablerna förekommer inte någon i nterci.e:pendena . 

I det stegvisa budgetförloppet behandlas frågor , som ligger nära var andra, i 

ekvat1oner, som följer på varandra. Investeringsminimum bestäms exempel vis ef

ter den hypotetiska investeringsvolymen, den automatiska skattei ntäktsföränd

ringen efter förskottsskatteunnerlaget (dvs Zt_2), miniroikassan efter den au

tomatiska nettokostnadsförändringen, förändringen i avsättningar till eller 

uttag frän kapitalfonQerna eft er kapitalsparandats förändr i ng vid föregående 

års u t åebitering och affärsverkspriser osv. Ordningsföljden i modellen föl jer 

därmed }lå några punkter inte exakt den kausala or ciningen. För att orcinings

f öljden fullständigt skall följa denna ordni ng kan alternativt modellförlop

pet för ändras på följande sätt : 

a) N~int ' 

b) s~ 
Xt =Xt-1 

c ) s Kl' 
t 

lCt •lCt-1 
Pt'"Pt- 1 

,6 ~, 6 Frnint bestäms efter SIH'nlt 

-KL och SmaXft efter xt 

efter s !CP 
!n 

st .. o 

d) KL N N 
ÅSt efter Frt. 

Vid övriga modellva rianter gäll er motsvarande . 

22 . 18~ Orsakssambandet vid vissa exogena variabler (170-171) 

Av de exogena variablerna är bostadsbyggandet (Et+1) och näringslivets kapi

talstock (Nt+l) indiceraQe år t+1. Bostadsbyggandet år t+1 förutsätts vara 

statligt bestämt. Variabel n Nt+
1 

be tecknar vidare den fö r vänt ade kapitalst ock

en i närings l ivet år t+1 utan hänsyn t ill den f örändring i denna s tock, som 

kan utlösas av koJliJllU1lens lokaliseringspolitiska åtgärder (se appendix 1) . Vär

det på de exogena variablerna år t +1 påverkas därmed inte av kommunena hand

lande år t. 

Detsamma gäller beträffande värde t på de exogena variabler, som har tidsindex 

t (bostadsbyggande, olika å l dersklasser i folkmängden, statligt tidsbestämda 

invester i ngar, politiska variabler , värdeminskningsperioden - m -, löner, 

konsument pr i ser, byggnadskostnader exklusive löner , i nbe talningsöver- ell er 

underskott, och utbetalni ngarnas tidsprofil , affärsverkssparandat vi d före

gående års affärsverkspriser, löneandel av nettoinvesteringskostnaden, löner-
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nas andel av nettoK~stnaderna. 1) Orsakss ambandet är därmed enkelriktat mellan 

de exogena variablerna år t och de endogena var iablerna samma år. 

22 .19. Ex post 

Det planerade beteendet innefattar även beslut enligt tilläggsbudgets under 

löpande budgetår. Planerna enligt den ordinarie budgeten, som faststä l l s 

på hösten år et för e budgetåret , kan även r evideras i sådana tilläggsbudgets . 

Vad beslutsvariabler na beträffar kan sådana planr evideringar vara avsedda 

att uppväga planavvikelser för exogena variabler . Planr evideringar är dock för 

det för sta inte möjliga för utdebi t eringen och skatteregl eringsfonden. Be

slut om att ändra värdet på dessa beslutsvariabler får nämligen enligt kommu

nal lagen inte fattas under löpande budgetår utan endast i samband med budget

bestämningen på hösten året före budgetåret. Eftersom afrårsverkspriserna 

enligt modellen är kopplade till utdebiteringen , gäller fö r det andra 

detsamma om dessa. 

I vissa fall kommer det pl anerade beteendet (dvs enligt ordinarie och/eller 

tilläggsbudget) att vara lika med det faktiska (ex ante= ex post). Om 

för det f örsta värdena på bestämningsfaktorerna alltid är l i ka ex ante och 

ex post , kommer detta även att gälla den beroende variabeln. Vårdena på 

följande endogena variabler är därmed lika ex ante och ex post: denbeskatt

ningsbara inkomsten år t-2 (Zt _2), den automatiska (Ll ~k) och den autono!IIB. 

skatteintäktsförändringen (~~m) . Budgetavvikel ser är således enligt modell en 

inte möjliga på skatteintäktssidan . Vårdena på beslutsvariablerna är 

för det andr a definit ionsmässigt lika ex ante och ex post. Även om de 

faktiska värdena på bestämningsfaktor erna i S~-, L\ S~ och 4 xt-ekvationen 

avviker f rån de planerade, kan planavvikelser i nte uppkomma för skatte

regleringsfondens, kapitalfondernas eller utdebiteringens f örändring. För 

afrårsverkspriserna, vilka även är beslutsvariabler , gäller detsamma. Affärs

verksprisernas bestämningsfaktor er (xt' xt-l' Pt_1 ) är dessutom lika ex ante 

och ex post. 

l) Av nettokostnadsökningen antas större delen vara en följd av för egående 
års invester ingar . När i nvesteringsobjektet tas i bruk antas koJ:Illlunen 
i nte kunna påver ka löneandelen i objektets driftkostnad . Denna andel 
ä r i st ället bestämd av tidigare års handlande (= pl anerandet och 
genomförandet av investeringsob~ektet). 

Vid given teknik antas ko:mniUnen inte heller på kort -~ikt kunna 
påverka löneandelen i investeringsverksamheten- oavsatt cm_denna 
bedrivs i egen regi eller på entreprenad. Förändringen i lbneandel 
antas i stället vara en följd av föregående å r s handlande (t ex 
rationaliseringsinve~teringar). Detsamma antas gälla beträff~nde 
l öneandelen i föregående å.rs nettokostnader.: Av bland ~nnat at:r
gåogströghet antas det exempel vis ej vara mojligt att pa kort s1kt 
minska löneandelen . 
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Vad investeringArna exklusive investeringsminimum och de~ a~tono~ netto

kostnadsförändringen beträffar har kommlinled~ingen kontroll över 'Tol~delen. 

(N R N R ) Auam kt . o t l . K l d . dvs I - Imint oct ~ t uttryc a ~ ar - :s pr~ser. omnun e r.~ngen 

har dÄrmed även handlingsfrihet beträffa~de de~ del av investeringarr.a {exkl~

sive investeringsminimurn) res?ektive den autonoma nettokostnad.sförändringen, 

:om är en följd av fö~väntad pris- och löneforändring under år t. Beslutar 

kommunledningen inte några investeringar eller någon nettokostnadsförä~dring, 

upp~ommer inte heller någon investerings- oct kostnadsförändring t~ll följd av 

förv~ntad pris- och löneförändring. Den autonoma ~ettokostr.adsförändringen och 

investeringarna - uttryckta i de förväntade pris- och löneförhå1landen år t-

är därmed beslutsvariab1er. Det faktiska värdet på den autonoma r.ettckost

nadsförändringen och på investeringarna exklusive investeringsminimum är däref

te~ bestämt av en ko~bination av beslutsvari~bler och exogena variabler {fak

tisk pris- och lör.eföränd~ing under år~). Planavvikelser för den auto~ona 

nettokostnadsförändringen och investeringa.rna är därmed en följd av att pris

och Eineförändr·ingens saret däriCed även vissa bestäm:1ingsfaktorers (L\ J~ k ic;:\L~m
ekvationen och ~K~int, ~S~ , ~5Fmint i ~KI~-e~v~atio~en) förväntade 

-D värden avviker från st ~o 

de faktiska. 1) Dessa plana·vvikelser är då opåverkbara -automatiska -från 

kommunledningens synpunkt.2 ) 3) 

Vårde~a på de endogena variablerna kan i övrigt skilja sig ex ante och ex post 

som följd av avvikelser mellan bestämningsfaktorernas ex ante och ex post 

värden. Vid tidsindicerade koefficien~er kan budgetavvikelser även bero på 

att beteendet eller teknisk-institutionella förhållanden förändrat~ över 

tiden. Det faktiska beteendet kommer därmed att skilja sig från det planerade 

på vissa punkter, vilket i den sparandefinansierande kommunen främst xan 

förekomma på investerings- och kostnadssidan. Totalt sett kommer budget

avvikelserna bland annat till uttryck som ett över- eller underskott jämfört 

d bud t ( . o • Np ) me ge en 1ngar 1 rt • 

l) 

2) 

3) 

I modellen bestäms den autonoma nettokostnadsförändringen och investering
arna i budgetårets priser i ekvation nr 10 respektive nr 28. Alternativt 
kan bestämningen ske i två steg. I en första e~vation bestäms den autonoma 
nettokostnadsförändringen och investeringarna i prisläget år t-1. Dessa 
värden multipliceras därefter i en andra ekvation med den förväntade pris
och leneförändringen under år t, varefter variablerna ifråga är uttryckta 
i de förväntade pris- och löneförhållandena år t. Icke förväntade pris
och löneforändringar under år t utlöser därefter planavvikelser i den 
sistnämnda ekvationen. 

Vad investeringsminimum och den automatiska nettokostnadsförändringen 
beträffar är såväl den förväntade som den icke-förväntade pris- och 
löneföråndringen automatisk. 

Se sid 173. 
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B. Ani!.a~s!!i!l.L vi_d_pJ:.anayv!k~ll!e.f: 

Efterfrågan på finansiella medel sr~ll enligt modellen vara lika med till

gången på sådana medel , Planavvikelser på efterfråga- och tillgångssidan 

utlöser anpassningsrörelser så ~tt jämviktsvillkoret även uppnås ex post . 

En negativ planavvikelse för kapitalsparande eller inbetalningsöver- eller 

underskottet kan exempelvis l eda till att investeringsplanerna nedjusteras. 

På motsvarande sätt kan anpassningar till budgetavvikelser äga rum i form av 

planrevideringar för förändringen av kapitalfonderna samt för den autonoma 

nettokostnadsförändringen . Planavvikelser för exempelvis den automatiska 

nettointäktsförändringen eller maximalt uttag från skatteregleringsfonden 

kan däremot inte - såsom framgått - utlösa sådana anpassningsrörelser för 

utdebiteringen, afrårsverkspriserna eller skatteregleringsfonden . 

Anpassningen under löpande budgetår kan därmed skilja sig från den som äger 

rum vid budgetbestämningen på hösten året före budgetåret , vilket diskuteras 

i det !"oljande . 

C. ~~tävy~e!s~ _fgr_~~~1 ~t~ag fr~n_ska1t~r~eii~~fQn2en 

Under budgetåret kan det maximala uttaget från skatteregleringsfonden enligt 

den f"inansiella restriktionen csmR.xrt> bli mindre än planerat t ill föl jd av 

större minimikassa än planerat krävs vid budgetårets slut. I en sådan 

situation kan ett uttag i efter hand visa sig strida mot denna r estriktion. 

Beslutet om utt aget är samtidigt oåterkalleligt. I detta tänkta läge kommer 

emellertid den större minimikassan att utlösa kompenserande motåtgärder så 

att den faktiska miniinikassan inte underskrids . Förutsatt att den större 

minimikassan utlöser den finansiella restriktionen om maximalt uttag från 

kapitalfonderna kan exempelvis planerna för uttag från dessa fonder ned

justeras i en tilläggsbudget. Planavvikelser för minimikassan kan dessutom 

-via (~-l - ~nt) - leda till nedjusteringar för investeringsplanerna, 

vilket samtidigt innebär att planerna för kassauppbyggnad uppjusteras eller 

att planerna för kassaneddragning nedjusteras. 

3) lJot från föregående sida.. 
Förutsat t att en del av den autonoma nettokostnadsförändringen har for
men av s k fasta anslag (till exempelvis föreningar), som varken kan 
över- eller underskridas, är denna del beslutsvari~bel beträffande så
väl volym- som prissidan. 
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D. ~gg~t~~i~~s~r_f2r_t2t~l2P~r~n2e_o~h_t2t~l~!r~n2~~ 

Budgetavvikelser för den automatiska nettokostnadsförändringen (~U~k), eller 

afYårsverkssparandet kan leda till att det planerade totalsparandet avviker 

från det faktiska. På motsvarande sätt kan planavvikelser uppkomma för 

legalt totalsparandeminimum (till följd av budgetavvikelser för legalt 

kapitalsparandeminimum eller maximalt uttag från skatteregleringsfonden) 

eller finansiellt totalsparandeminimum (som följd av budgetavvikelser för 

investeringsminimum, kassan vid årets början eller minimikassan vid årets 

slut). 

Totalsparandeminimum kan därmed i realiteten tänkas bli större än totalspa

raodet (även om det enligt budgeten är mindre än eller lika med totalspa

randet), såvida inte anpassningsrörelser utlöses i modellen. För att 

sluta gapet mellan faktiskt totalsparandeminimum och faktiskt totalsparande 

(före anpassningen) kan en ytterligare höjning av utdebiteringen och affärs

verkspriserna inte tillgripas under löpande budgetår. Eftersom en sådan 

höjning endast får beslutas på hösten året före budgetåret, är en dylik an

passning inte möjlig. Är totalsparandeminimum lika med det finansiellt be

stämda är det dock - med hänsyn till modellens jämviktsvillkor - nödvändigt 

med någon form av anpassning för att investeringsminimum skall kunna finan

sieras. Eftersom kommunledningen vid gjorda antaganden inte kan påverka 

finansiellt totalsparandeminimum (kommunledningen har enligt modellen inte 

någon möjlighet att reducera minimikassan), måste totalsparandet ökas så att 

miniminivån uppnås. ~åmviktsvillkoret tillgodoses genom att planerna för 

den autonoma nettokostnadsökningen nedjusteras, vilket garanteras av ekva

tion nr 10 b. Det faktiska totalsparandet blir därmed efter anpassningen 

större än vad som planerades enligt den fastställda budgeten på hästen året 

före budgetåret. Är faktiskt totalsparande (före anpassningen) mindre än 

legalt totalsparandeminimum antas anpassningen unaer löpande år äga rum på 

motsvarande sätt. Det är då med hän~ till lagbestämmelserna - och inte 

investeringsminimum - som en dylik anpassning är nödvändig. 
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23. UTVECKLING I KONJUKKTURFÖRLOPPET 

23.~. Definition av cyklisk resRektive motclliisk utveckling 

I det röljande diskuteras hur vissa storheter i modellen utvecklas i ett 

schematiskt konjunkturförlopp. Med uttrycket att en storhet varierar 

cykliskt (dvs följer konjunkturen) kommer att avses, att storhetens absoluta 

värde ökar under högkonjunkturår och sjunker under lågkonjunkturår. Vid 

en motcyklisk utveckling gäller det motsatta förhållandet. 

23.2. Den beskattningsbara inkomsten och skatteunderlaget 

Vid gjorda antaganden är den beskattningsbara inkomstens förändring frä~st 

bestämd av förändringar i nettoflyttning, sysselsättningsgrad, yrkesverksam.. 

re tsgrad, företags taxerade inkomst, löner och konswnentpriser. Det är 

rimligt att anta att dessa storheter i regel utvecklas parallellt med 

koDjunkturen. Vid detta antagande kommer även den beskattDingsbara inkomsten 

att följa konjunkturen. 

Det s~tteunderlae, som budgeten ~rundas pa (= det bu~etnässiga skatteu~cier

lacet), utg~r fr&~ uen beskatt~ing3bara irJ(oms"eL vvå år före bu~etåret. 

~et bu~cet- fjrskott~lel 
:n:issiga skat- (FSK) år t 
teu:'lt.ier laac t 
&r t 

avräknings::l.el 
(AVR) år t 

I det följande ~är.lfcrs 6.et buät;etmässiga (:os) meci d.et hYJ:otetis:-ca skatteunder

laget (:IS). De·~ hypote\:iska skatteur..derlagat för ett visst budgetår u lii<;a 

med der. beskattningsl::ara ir.Y-.omsten (c.iviC.erad med. 100) samma §:: (= in_\o:nst

året): 

ciet hypotetiska 
skatteun:ierlaget 
år t 

den besKatt~ings
ba.ra inkomsten 
iir t 



23.3. Fyraårig , periodisk konjunkt urcykel 

A. _Ko!!j!!IlktQr~.J&eln.§ l!t.§e~n,Se_ 

För enkelhetens skull kommer vi att utgå från en periodisk konjunkturcykel 

på fyra år (två år högkonjunktur, två år lågkonjunktur), som hela tiden 

upprepar sig på. ett identiskt sätt med två års intervaJJ. (figux 4) . 

Avståndet mellan botten och topp är där två år .1 ) År t , t 2, t
5

, t 6 
antas vara högkonjunkturår, där det andra högkonjunkturåret (t2 , t 6 ••• ) 
är toppär i konjunkturcykeln. År t

3
, t

4
, t 7 , tg ••• är i stället lågkonjunk

turår, där det andra l ågkonjunkturåret (t
4

, tg •• • ) antas vara bottenär i 

konjunkturcykeln. I en sådan konjunkturcykel antas: 

Vi antar vidare att 

där A betecknar skillnaden mellan den beskattningsbara inkomsten år t och år 

t-2. A betecknar därmed skillnaden mellan hög- och l ågkonjunkturårets beskatt

ningsbara i nkomst . Vid gjorda antaganden är 

a) A> O 

differensen mellan det andra högkonjunkturåret och det andra lågkonjunk

turåret (t
2 

- t
0

, t 6 - t
4 

• • • ) 

b) A < O 

differensen mellan det andra lågkonjunkturåret och det andra högkon

junkturåret (t4 - t 2, t 8 - t 6) 

c) A= O 

l) 

differensen mellan det rörsta högkonjunkturåret och det första låg

konjunkturåret (t5 - t
3

, t 9 - t 7 ) eller tvärtom (t 3 - t 1 , t 7 - t
5
) 

Under större delen av perioden 1952-1965 (utom 1956--195?) har det grovt 
sett ten~erat ~ara en fyraårig konjunkturcykel med två år högkonjunktur 
och t vå ar konJunkturavmattning. 
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HH HK 

Belationen mellan det budgetmässiga och det 
lcypotetisb. sb.tt4!Uilderlaget vid en fyraårig 
periodisk konj\Uikturcykel 

~z 
L/( 

~ 
HK 

'~i 
HK 

~? 
ur 
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Vid a och b mäter A amplituden (skillnad mellan maximi- och minimivärde -

eller tvärtom ) i den periodiska tidsserien, 

Kvoten mellan det budgetmässiga och det hypotetiska skatteunderlaget är defi

ni tions:mässigt: 

In~t;~-t 

BSt 

1.'5 " t 

:BS -..... 
n..;>~ 

<: 

'7 

~t-t:. = z t i fcrecU.er.cie 

2Zt-2 - '7 
'""'t 

z t 

2Zt-2 - (~t-~ + A) 
2 t-2 + il. 

Vid gjorda antaganden gäller att 

uttryck: 

BSt 
HS < l förutsatt att år t är lika med det andra högkonjunkturåret 

t {A >o) 

BSt 
HS >l förutsatt att år t är lika med det andra lågkonjunkturåret 

t (A (O) 

BSt --1 förutsatt att år t är lika med det första högkonjunkturåret 
HSt 

eller det första lågkonjunkturåret (! = O) 

Kvotenmellan det budgetmässiga och det hypotetiska skatteunderlaget varierar 

därmed mot konjunkturen, vilket framgår av figur 4. 



179 

c. §~nge_:E me1.l.än_f".Q.r..§.k2t1s.Q.eJ..ens_o,Eh_a~~d~l~n.§ !!~e,Ek],i!Ut_ 

Förhållandet mellan avräkningsdel och förskottsdel : 

AVR C:.r t 

~ 

2t-2 - zt-~ zt-2 - <2t-2 + A) 
2t-2 ~t-2 

'---..---' 
FSK år t 

FSK år t FSK år t - 1 
'-----v----' ~ 

- A. 
- -· å.är - A 2t-2' 

Förskottsdelens {Zt_2 - Zt_3) och avräkningsdelens 

AVR år t -l 

avräkningsdelen 1 

skatteunderlaget 

AVR år t 
'------v---' 

[(zt - 2- zt-4) -

- (Zt- .3 - Zt_5)J förändringar kommel' - vid en 

cykel - vidar e a tt gå i samma riktning . Detta 

fyraår ig periodisk konjunktur

framgår av följande (se figur 5) ,i 

a , zt_2 o . zt-3 = ffi< , zt-4 o. zt-;; = LK > o 
b. Z ]TT/ '7 O.., - LV '7. _ av -... i'. 

t-2 "' " •• L.o~3 . "'t-4 - c., "'t-5 - "'' , v 

2 a. zt_2 o . zt_3 = LK, zt_4 o. zt-; = ffi{ .( o 

b. Zt_2 = LK~ Zt_3 o. Zt_4 = HK, Zt-j = LK 

;>O 

-:;. 0 

<.C 

"'-o 

Avräkningsdel ens variationer kommer att vara större ä n f örskottsdelens . 

J"åmförs de båda posternas amplituder framgår detta . Vi antar att år t är t opp 

(= det andra högkonjunkturåret) eller bott en (= det a ndra lågkonjunkturåret) 

i den periodiska fyraåriga konjunkturcykeln. Omvänt är då. å r t -2 botten 

eller topp i cykeln. Amplituden år t kommer då att vara: 



Skatt1· 
under~ 
/tiiJ~f 
(ler) 

Fi&W: 5. Ett förenklat exempel, som visar skatt&
underl.agets utveckling, vid en fyraårig, peri~ 
disk konjunkturcykel (2 år höekonjunktur - BX, 
2 år lågkonjunktur - LX) 

I'Sl 
.&Vlt. 

BS 
rs 

lC 

c 

H 

I'Sl 
.&'fil 

BS 

• 

Ll ...l.l Il 
.&C iC .&C 
At .te iC 

.&C .te iC 
c c c 

• .ADtiOJkllsk 

.,. 07kllek 

z l.a&tN). 

• töl'l!lllntet 

Bl 
i C 
AC 

... 
c 

iiiS 
l 
l 
l 

// .~VA' ... , . 

(det abeoluta '91rdet ejuzske:r \UidAir Bl 
och ijkar UDdar Ll) 

(det abeoluta '91:rdet lSbr under Bl 
ooh •Junbr UDdar Ll) 

(det a'beoluta '9il'det ortniD4ft t) 

-~~~~~ 
• det wdpt.a•ad.&a äatt.mderl.aeet 

• det .bn'lot.tblra P:att..md•l.aeet 

180 



HS zt - zt-2 

förskottsdel zt-2 - zt-4 

aVT~.knii15s del. [ (zt_2 - zt_,) - (z-t_4 - Zt- 6>] . 

ns [ <zt- 2 - zt- 4) + (zt-2 - zt- 4) - (zt-4 - 2t-6U 

= [ ::?(Zt-2 - zt--4) - (zt-4 - zt-6>] 

Avräkningsdelens amplitud förhåller sig till förskottedelens som: 

AVR c"\.r t AV. iir t-2 
~ 

<zt- 2 - zt- 4) - (zt- 4 - zt-6) 
zt- 2 - zt_,_! ......___,__ __ _ 

A.Vli i:..r t 

AVR år t-2 

AVR i::.:r t 

För att avräkningsdelens amplitud skall vara större än ~örskottsdelens skall 

(Zt_4 - Zt_6) och (Zt_2 - zt-4) ha olika tecken (eftersom /Zt_4 - Zt-G/ = 
= /Zt-z - Zt-~). Förutsättningen för detta är i sin tur: 

a . zt- 2 > zt-4 ~ 2t-6 
'--~ .....___...-
FSX §.r t FSK år t-2 FSK ar t -4 

HK (3K) LK (LK) (HK) 
eller 

b , zt-2 < zt , 
--4 > zt-6 

~ .-' l ... 
FSK il.r t FSK år t- 2 FSK år t-4 

LK (LK) HK (HK) (LK) 

Är år t lika med det andra lågkonjunkturåret (= bottenär 1 konjunkturcykeln) 

uppf'yl~ villkoret enligt punkt a . Villkoret enligt punkt b tillgodoses i 

stället , ifall år t är lika med det andra högkonjunkturåret (= toppär i 

konjunkturcykeln). Eftersom år t vid järnrörelsen mellan amplituderna antas 
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vara det andra l ågkonjun.l(turåret aller å.3·0 and:i·s. högkcnjur:Jrturåre:. , fö:-e

l igger därmed förutsättningarna enligt punkt a och b vid en fyraårig periodisk 

konjunkturcykel {se figur 4 ) • 

I en sådan cykel kommer avräkningsdelens amplitud att vara två gånger så 

stor som ~orskottsdelens. 

l 

AVR år t-2 ..------------
zt -4 - zt-6 

zt-2 - zt-4 

l----y--- -' 
AVR år t 

Vi har tidigare antagit att Zt = zt-4 och Zt-6 = Zt_2 • uttrycket ovan kan 

där .för skri va s : 

l -
~t - zt-2 

~t-2 - !.t 

zt - z t-2 
-- (z t - zt-2 ) 

1-(-1 )c2 

E. Be1a!ign~n_m~l!s.n Qe~ ~tmä~s~ QCQ Qei hY.go1eii~~ ~k!t!~nge~-

J.age!s_a.Jll):!,.i1ug 

Svängningarna hos BS kommer att bero på förskottets och avräkningsdelens 

svängningar . Förskottsdelens svängningar är lika med HS : s. F"cir att BS skall 

variera i mindre utstr'åckning än HS, fordras därmed att avräkningsdelen rör 

sig åt .tw-:;sat~ håll som förskottsdelen. Eftersom avräkningsdelen i stället 

samvarierar med förskottsdelen, kommer BS amplituder att vara större än RS 

vid en ~aårig periodisk konjunkturcykel (av den antagna typen). Vid en 

sådan konjunkturcykel kommer BS att svänga tre gånger så mycket som HS men 

åt motsatt håll. BS:s och BS:s amplituder icirhåller sig nämligen: 



AVR ar t AVR c!rt-2 ....______ 
2(Zt-2 - 2t-4) - (zt-4 - zt-6) 

2 -t - zt- 2 

AVR år t+2 

I uttrycket ovan insä.tis Zt = Zt-4 och Zt_6 = zt-2 

2(2t-2 - 2t-4) - (zt-4 - zt-2) 

zt-4 - zt-2 

F . .§a!!!.1112.nfa1tnigg_ 
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Vid en fyraårig konjunkturcykel med periodiska fluktuationer, som hela tiden 

upprepar sig själv kommer således : 

a) förskottsdel, avräkningsdel och därmed BS att variera motcykliskt 

b) förskottsdel och avräkningsdel att samvariera 

c ) avrekni.ngsdel ens svängningar vara dubbelt så st ora som förskottsdelens 

d) BS: s svängningar vara tre gånger så stora som HS 

23.4. OsYlll!'letrisk kon junkturcykel 

A. !l:eJ.a1i2.11,2n_m~llan ge]..Qu.Qg~t.!!!}!i..§.s~ 2.c!! ge1 ~o,ie1i~ f:tlc!t1e!!:Il.!!e!:-

.!age.:!;. 

I kommuner med ständig högkonjunktur (= t ex star kt expanderande kommuner) -

dvs med ständigt växande HS - kommer skatteunderlagets eftersläpning på två 

år att göra kvoten mellan det budgetmässiga och det hypotetiska skatteunder

l aget mindre än 1. Vid en permanent lågkonjunktur, där den beskattningsbara 

inkomsten- absolut sett - sjunker, blir kvoten trendmässigti stället större 

än l. Följande förenklade fall illustrerar detta förhållande. Vi utgår 

från kvoten mellan det budgetmässiga och det hypotetiska skatteunderlaget: 

Med utgångspunkt från ekvationen f"or Zt_
2 

insätts därefter bestämningsfak

torerna för Zt' Zt_2 och Zt_4• Vi antar därvid att lönestegringen och in

flyttniDgen är lika stor varje år samt att cg är konstant över tiden. Vi 

bortser vidare från fn, dg, vt-1' vt i zt-ekvationen: 



Ft-5(1+fit-5) • zt-5(i-'1t-4) (1-cgt-4) 

Ft-5 (i+fit-5)5 • zt-5(1+lt-4)5 (1-cgt-4) 

1 
= 2 - (1+fit-5)2 (i+lt-4)2 

(i +f\_/ (1 + lt-4 )2 
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Om exempelvis fit-S = 5 %och lt_4 = 10 % blir kvoten ca 0,9. I en 

tillbakagående kommun kan- men behöver inte- kvoten bli större än 1. 

B. Be!a~iQn~n_m~lla~ äVLä!P1~sge1ens_o~h_fQr~k2t1sge1ens_arnpli~u2 

Kvoten mellan avräkningsdelens och förskottsdelens amplitud vid en fyraårig 

periodi~~ konjunkturcykel är 
AVR år t-2 
~ 
zt-4- zt-6 l - .....:;:...=.,_.....:;......;:;__ 

zt-2- zt-4 
~ 

AVR år t 

Vid en osymmetrisk konjunkturcykel kommer: /Zt_4 - Zt_6/ i /Zt_
4

- Zt_6/. 

Har vidare täljare och nämnare i uttrycket ovan samma tecken kommer 

avräkningsdelens amplitud att vara mindre än förskottsdelens. Detta är 

fallet om 

a) zt-2 > zt-4 )' zt-6 

HX (HK) HK (ID\) HK ständig högkonjunktur 

b) zt-2 < 2t-4 < zt-6 

LK (LK) LK (LK) LK ständig lågkonjunktur 
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Det budgetmässiga skatteunder~agets motcykliska utveckling kommer 

att vara mindre uttalad ju mer osymmet~isk konjunkturcykeln är, vilket 

framgår av de schematiska exemplen i figur6 A-D. Vid exempelvis en ~onjunk

turcykel med en treårig högkonjunktur och en tvåårig lågkonjunktur, utveck

las BS motcykliskt utom under det tredje högkonjunkturåret ( 6·:A). Vid en 

ettårig lågkonjunktur och tvåårig högkonjunktur varierar BS anticykliskt 

utom under det första högkonjunkturåret (6:B). 

Ifall konjunkturcykeln blir mer osymmetrisk, minskas det anticykliska in

slaget. Vid en treårig högkonjunktur och en ettårig lågkonjunktur utvecklas 

BS anticykliskt endast under lågkonjunkturåret och det andra högkonjunktur

året (6:C). 

Ökningstakten i BS är därvid dock störst under lågkonjunkturåret. Genom

gående kommer dock BS att variera mer än HS och förskottet att samvariera 

- fast i sjunkande grad - med avräkningsdelen. 

I figur 6:D visas en konjunkturcykel med tvåårig lågkonjunktur, treårig hög

konjunktur, ett mellanår samt en tvåårig lågkonjunktur. Konjunkturförhållan

dena under perioden 1952-1959 har ungarårligen varit av denna typ. Enligt 

det schematiska exempel, som figuren utgår från, varierar det budgetmässiga 

skatteunderlaget vid en sådan konjunkturcykel mot konjunkturen utom under det 

tredje högkonjunkturåret {1956), mellanåret (1957) samt det andra lågkonjunk

turåret (1959). Såsom framgår av kapitel 3 (del I) har det budgetmässiga 

skatteunderlaget även utvecklats på likartat sätt under perioden 1952-1959. 

23.5. Skatteintäkten 

Skatteintäkten för år t vid föregående års utdebitering (Yt kommer att 

variera i lika stor eller i större utsträckning xt=xt-1 

(främst som följd av avräkningspostens variationer) som den beskattningsbara 

inkomsten år t-2 (Zt_2). skatteintäktsförändringen vid föregående års ~t
debitering kommer därmed att variera i liknande eller större grad förutsatt 

att 4Yt:s numeriska variatioDer i förhållande till Yt:s är: 



Figur 6 A-D. Några typexempel som visar skatteunderlagets utveckling 
över tiden vid osymmetriska konjunkturc7kler (HK = hög
konjunktur, LK = lågkonjunktur) • 

A. Konjunkturcykel med treårig HK och tvåårig LK 
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B. Konjunkturcykel med ettårig lågkon junktur och 
t våårig högkonjunktur 
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C, Konjunktur cykel med treårig HK och ettårig LK 
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D. Konjunkturcykel med tvåårig LK, treårig BK, ett 
111ellanår /M/ och tvåårig LK 

/' 
/ ' ~ \ 

l \ 

Hit LJ( 
to ,, 

~ U BK ~ ~ M ~ U BK ~ 

FSK AC AC AC AC C C AC N AC AC 
AVR AC AC !C AC C C N C AC AC 

BS AC AC AC AC C C AC C AC AC 
HS C C C C C C C C C C 
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23.6. s tatlig kon junkturstyrning 

Genom att l åta de st atl igt tidsbestämda investeringarna , vilka i ngår i inves

t eringsminimum, variera mot konj unkturen kan stat en påverka t i dsförläggningen 

av kommunens investeringar i konjunkturförloppet . staten har även möjlighet 

att indirekt via bostadsbyggandet konjunkturstyra kommunens i nvesteri ngar. 

Även om staten låter bostadsbyggandet utvecklas anticykliskt, behöver de 

direkta förinvesteringarna (1 investeringsminimum) emellerti d inte göra 

detsamma. F'örutsatt att förinvesteringarna int :räf'far ett år före bostads

byggandet, var i erar de i en f yraårig periodisk konjunkturcykel motcykliskt 

det fö r sta högkonjunkturåret (minskar ) och det !'"ör sta lågkonjunkturåret (ökar ) 

medan de utvecklas cykliskt de övriga t vå åren (ökar det andra högkonjunktur

året och minskar det andra lågkonjunkturåret j. J u kortare tidsavståndet är 

mellan f ör investeri ngarna och bostadsbyggandet , desto mer uttalat blir dock 

det motcykliska inslaget, oavsett om konjunkturcykeln är periodisk eller ej. 

I vilken grad staten via bostadsbyggandet kan konjunkturvariera förinvestering

srna kommer således att bero på bur dessa i nträff ar 1 tid.sror loppet . 
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KAPITi>;L 2. NO:lli:LL ÖVEH BiJDO~TFÖrtLOPFET I t:N J...il.lJEFllfAHSlliRANDE KOf,:J.1UJ:f 

- VID GT'A'i'LIG S';:'YRl\llm VIA l<]:illlHTPcARKJ.~A])El·l 

1. ~IT:f~H.ÅLL 

l kapitel 7 (del I) presente!'as övers:.i:.tligt en model.i över budgetförlop

pet i en lanc!'inansieran-:ie kommun, vili<en föru"tsätts varG. lilr..a meC. en 

s"tarkt ex:;.-anderande s::\dau. l'!odellen ifråga u-cgar blanC. ar.r..at från att 

söaten söker påverka kor~muner.s investeringsbeteen::te f.'enor.: att unl:.er :-.o,t
k:onjun:-<turår &'ts"trama kap i talmarknaden och unQer lågkonjun.~turar lä t ta 

,:& uen, }~ommunen kan d~~meti. enligt moa.ellen inte all tid låna sa mycket 

den önskar. 1) I C.et fi.iljanue lä:nnas en deoaljerad. redogörelse för denna 

mod.ell. ):Iotsvaranå.e avsnitt i ka1:itel 7 (ciel l) ber läsas parallellt. 

~ndast skiljaktigheter i förhållan~e till modellen för den S!~rande

i'inansierande kommunen kommer att diskuteras särskil t. t•lor:l.ellen för den 

lånefinansierande kommunen visas i ett pilschema p~ siå. 265 och i ett 

strukturschema på siC. 269. 

1) Modellen utgår fri:..n en enklare saQan ci.är ~ommunen all tid fönnsätts 
kunna låna Sa mycket den unskar. ~en sistnämnda moQeller. (QVS ~en 
utan statlig s-tyrning via kredi tmarkr.aden), som utg-ör ba:<:grunO. och 
introduktion till den mer verklighetsnära mouellen reed statlig styr
ning, presenteras sepe.rs;t (K.If.). 
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2 . INVESTERINGSMINllfUM 

Med utgångspunkt från den hypotetiska investeringsvolymen (ekvation nr l) 

f astställer kommunledningen enligt ekvatioD nr 2 investeringsminimum. För 

detta minimum finns två alternativ enligt modellen. 

Alternativ l. Liksoro hos den sparandefinansierande kommunen innefattar 

invest eringsminimum de investeringar i den hypotetiska investeringsvolymen, 

som till rol jd av tekniska eller institutionella bindningar (direkta förin

vesteringar till boatadsqyggandet eller näringslivets i nvesteringar, föl jd

investeringar till föregående års iovesteringar samt statli gt tidsbestämda 

investeringar) inte antas kunna uppskjutas. 

Alternativ 2 . Enligt den alter nativa definitionen innefattar investerings

minimum dals investeringar, som till följd av tekniska eller institutionella 

bindningar i nte kan uppskjutas, dels investeringar, som kommunledningen till 

följd av politiskt tryck från olika intr essenter (kommuninvlnare , parti- och 

intresseor ganisationer o d) - särskilt under kommunalvalsår - upplever 

inte kunna senareläggas (2z.ot) . Från teknisk-institutionell synpUl!kt är 

det däremot inte något som hindrar att de s k politiskt känsliga investering

a rna (t ex daghem, s im- och sporthallar) uppskjuts. Vilka av i nvesterings

önskemålen i den hypoteti ska investeringsvolymen, som är politiskt känsliga, 

bestäms exogent (av bl a partiförhål l andena i kommunen) i modellen. Eftersom 

de politiskt känsliga inves t eringarna inte kan isoleras på operationella 

grunder, blir invester ingsminimum vid denna f ormulering inte operationellt 

mätbar. 

Pol i t iskt känsliga investeringar är inte specifika f ör den lånafinansi eran

de kommunen utan sådana kan även innefattas i modell en för den sparande

f inansierande kommunen. Det är i så fall endast investeringsminimum som 

förändras i denna modell . 
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3. EKVA'l'I\Jr(ifu,A :~11 3-1 J 

~·;fter e1e~ utt investeringsmbir.r..trn ·!)estä.rnts i ekvation m' 2 är förlo~),;>e't 

enl igt el<Va-ti.oner~ 3-15 detsamma som hos å.en sparandefinansierande kom

munen. Undant~T härifrån är totalsparanå.emini~u~ {ekvaticr. rs 9). ?er 

å.etta mi~~~s bestfuaning finns endast et~ alternativ: legel t totalsr.aran

del:l ir.ir~um. r:.od.eller. :.::>r der; spcrandefinan:>ierande komm·.;.nen innsfc;.ttar där

cr:tot ~va al terna;!; iV: ett ler.;al-<:. cch ett finans.::. en t totals-;,arandeminirw.~r.t. 

I ekvationerna nr 3-1 ) bestäms således den beskattningsbara inkomsten 

är t - 2 (Zt_
2
), den aatomatiska skatteintäktsförändringen ( ll Y~) , den 

automatiska net-tokostnaasförändringen (4 U~), mi~mlkassans förändrl.!'!g 

( Cl 3 Fr•:int) , maximal t utta~S från skatteregleringsfonden (S~xt), legal t 

kacitalsparandeminimum (s~~t), legalt totalspar~~deminimum (~~~lt), 
den a~tonoffia netto~ostna~sföränareingen (4U~) , totalsparandeföränd

ri~~en vid föregåenå.e års utdebitering (4 s~ ), totalsparandeföränd-
Xt=.:Y.t-1 

ringen vid föregående års utci.ebite ring och affärsverkspriser ( Ll S~P ) , 

xt=xt ... 1 
:Pt=Pt-1 

skatteregler ingsfondens föränäri~~ (s~) , kapitalsparandats f öränåring viå 

föregående ars u t de bi te ring ( 6 s~ ) ' kap i talsparande t s förändring vid 
Xt=Xt-1 

föregående års u~debitering och affärover~spriser 

Räntekostnader för s~väl den langfristiga som den kortfristiga upplåningen 

innefattas i den automatiska nettokostnadsförändringen (4~~k-ekvation 
nr j) . Jen automat1ska nettokostnadsförändraingen till föl~n av föregående 

irs investeringar(tka:oc • }fl~-l) omfat-tar d.ärvid även r äntekostnader för de 

långfristiga lanen, medan r äntekostnader f ör de kortfristiga lånen ingår 

i den automatiska nettokostnaåsför~ndreingen till följd av andra bindningar 

än investeringar under tidigare år (=Bit ). 
- s 

~ftersom såväl den långfristiga som den kortfristiga ~pplåningen är definierad 

netto (dvs efter avdrag för amorteringar) innefattas inte amorteringar på så

dan,upplåning i utbetalningsst römmarna. Enligt modellen används vidare den 

l ängfristiga upplåningen i ndirekt (via kassan) för a tt finansiera investering

ar. ~en kortfristiga upplåningen används dessutom såsom buffert mot den lång

fristiga upplåningens svängningar. storleken på minimikassan {enligt ekvation 

nr 6), som avser den löpanå.e ~örelsen , påverkas vid dessa antaganden inte av 

upplåningens storlek. 
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fiänteutbe~alningar för såväl kortfristiga som långfristiga lån ingår däremot 

i den löpande rörelsen. Dessa utbetalningar kan därme~ - via den automatiska 

nettokostnedsför~n~ingen - inverka på miniroiKassans storlek. TiQpun_~ten 

för ränteutbetalningarna antas vara fastställd un~er föregåenQe år i samband 

r.1eC. att lånen :Jlacera::l.es. Kommunledningen kan därmed enligt modellen inte 

påverka tiåsprofilen för utbetalningarna ifråga. 

Kapitalsyaranå.et a~tas vidare vara av liten omfattning och ligger vid eller 

n&got över cien miniminiv& (;avskrivningarna), som den legala restriktionen 

föreskriver. l.Jodellen innehåller av den anledningen inte några kapitalfonder 

(D s~Y. 

I ocn med att investeringsobjekten tas i bruk, ökar nettokostnaQerna enligt 

modellen, Lånefinansieringen av investeringarna för dessutom med sig följd

verY....ningar i form av amorteringar och räntekostnaC.er·. ]lied hänsyn till O.essa 

olika f:>ljdverkningar utgår moQellen från att kommunleåningen gl:ir en avväg

~ing mellan ir.vesteringsönskemålen och de politiskt möjliga utdebiteringshöj

ningarna under långsiktsperio~en. Efter denna avvägning uppsätter - antar 

vi -de politiskt möjl:.3a utciebiteringshöjningarna- i förening med skatte

unuerla~ets utvecKline - ett tak fö~ investeringsverksamheten under långsik,s

perioC.en. 

~en finansiella restriktionen för investeringarn~ under lfu~siktsperioden, 

ar.ger samtidir.;t ::len upplåning, som är nödvändig unti.er denna period. för att 

genomföra investeringarna ifråga. Efter ciet att upplåningen unci.e"' li\rlgsikts

perioden är bestämd, ställs kommunledningen enligt modellen inför s~väl en 

minin:i- som en r.'\aximi,[:räns för U:?:,Jlåningen på kort sikt, civs und.er budgetaret. 

t:iinimit;.rt;.nsen (låneminimum) följer av likvidi tetsminimurr. ( = investerings

minimum) medan maximigränsen anges av en kreditmarknati.srestriktion och en 

legal restri~tio~. 
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5. LÅNEimmlT.JM 

5-1~ Li.kv:i.ditetsminimwn (195-198) 

Den totala mängd likvida medel - finansiella resurser- (TLt), som är 
disponibel till investeringa r under år t, är definitionsmässigt: 

t--------nettoii!
vestering
a.r år t 

totabiiDgd. 
lik-rida :Edel 
disponibla 
till invest e-

flöt:.e av 
Eir.vid.a 
:ne<lel &r t 

kassaföränd
ring under 
ärt 

ringar år t 
I en l~nefinansierande kommun är 

l ) 
flödet av likvida medel definitionsmässigt : 

lår.gfris
tie upylå
ning år t 

+ + s'l'P 
t 

~ortfris- totalt sra
ti.c upplil- rande år t 
nirJ6 &- t 

+ 

inbetal ninGs
över- eller 
underskott 
år t exkl . 
totaleparan
de 

Vi har då att, 

NIR = TLt = L l + L k + STP + ~ _,.. 
t t t t t 
~ l ___.; L-;.--) L.-.-J ~ ~ 
net toin- tot al· uängd l ångftis- kort- total.- inbetal
vestering- likvida me- tig upp- f'ristig sparande ningsöver-

kassar ör
ändring un
der å r t 

l) 

ar å r t del di spo- l åning upplåning å r t eller- un-
nibla t ill å r t år t derskott 
investe- exkl. to-
ringar år t t alspara:o-

de år t 

Upplåningen är där defi nierad netto, dvs efter avdrag för amorteringar. 
Amorteringar betalas således av de upptagna l ånen. Avskrivningsmedlen 
används enligt modellen till reinvesteringar och inte till amorteringar 
på långfristiga lån. Modellen utgår från att investeringsobjekten av
skri vs och lånen amorteras frå.n och med år t+ 1 • 



l modellen fö r Je~ l inefinansi erande ko~~unen gäller santidigt (enligt ekva-
M··· 

tian nr 5') den legala restriktionen om totals parand.eminimun·, (sillinl t) . 

Understiger totalsparandat vid föregaencte ärs utdebiterine och affärsver~s

priser detta minimum, utlöses en hö jning av utdebiteringen oc·n a ffärsverks

priserna i mode llen. 1) ~ftersom totalsparandeö~ingen till fölJd av en sådan 

höjning (i ekvati on nr 21) är disponibel till investeri ngar , öKas uärmed de 

finansiella resurserro . Den let~ala restr ikt iomm ;::;c.r~nterar sileå.es a.t-t 

tota lspar andat minst kommer att vara lika meå det största av legalt total

s;>ar andeminimum (enligt ekvation nr 9) e ller t o talsparande t vi u :-:h·c;~<ie nå.e 

års utdebiteri ng och affärsverkspriser (ekvation~~ 12) : 

STP > 
t 

:>C.tZXt - 1 

där 

+ 

~ 
legalt total
sparandemini
mum år t 

(S~P ~lnlt) 

. 
"-xt-xt-1 

pt=pt-1 
./ -differensen mellc..n & ena 

si-dan totalsparandat vid 
föregå.enc!e å rs u·;:,debiterings
ochffrårsver~spriser och å andra 
siC.a!l legal~ totds9arande
mir.i:rrrum år t 

Om ~ O sätt s uttrycket = o. 

Den mängd f inansiella resurser sor.1 vid röragående års utdebi'~erint; och 

affär sverkspriser eller efter utdebiterings- och priscöj~ing utlösts av den 

legala restrikt ionen, är disponibel till investeringar h t (TLt ) iir 

därmed : xt &!x t - l 

l) 
Efter som det enligt den l egala restriktionen ä r nödvändigt att öka 
totalsparaodet till mi~nivå , her kommunledninfcn enlirt modellen 
inte något val . Utdebi terings- och prishöjninr:en kc.n i ett sådant 
l äge int e heller undvikas eller r educer as geno~ ett Yid oförändrad 
uppJ åning (större än eller lika med låncminimum) mir:s'kn investe
ringar na (maximalt ned till i nvest eringsminimum ) och därmed även 
det totala spar ande , som krävs för deras finansiering . 



+ 

där 

= ::: 

L-.v--J \..-- r ' 

nettoin- l;ngfris
vestering- tig upp
ar år t låning 

år t 

+ 

+ 

~ 

kortfris
tig upp
låning 
!r t 

+ 
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s:t1nlt + 

L--->-------' 

legalt total
sparandemini
!llUDl ~\r t 

differensen nellan å ena 
sidan totslsp&randet vid 
föregående års utdebite
ring och ~rrårsverkspri
ser och å andra sidan 
legalt totalsparandemini
muJT. år t 

~ 

inbetalnings
över- ell.er 
undersl~ott 
exkl. total
sparande år t 

~ 

kassaförändring 
under år t 

sfulnlt > O; O:n !:: O slitts uttrycke·;; = o. 

Enligt modellea får investeringarna inte understiga investerings~nimum. 
Zlenna restriktior. {enligt ekvatio::1 nr 2) 2.neer likviditet.s;ninimum.: 

likviditets
ruiniiTillill år t 

= 
... ? 

investerings
:ninimum år t 

Om vi i ekvationen för TLt utbyter NI~ mot N~int, (L~ + L~) mot 

(L~+ L~)min samt (srt - srt-l) mot (7mint- 7t-l) framkommer TLmint: 

'IT.mint :;; N1R. 
rnnt ::: (L~ + L~)min + STPminlt + 

t...___....-- ~ L..--....-----' 
likviditets- investe- låneminimum legalt total-
~nilTillill år t ringsmini-

mum år t 
år t sparandemini-

murn år t 



+ 

där 

- ~nl) t + 

differensen mellan å ena 
sidan totalsparandat år t 
vid f"ciregående års 
utdebitering och aff"års
verkspriser och å andra 
sidan legalt totalsparande
minlln.um år t 

N ~ 
Pr + 

~ 
inbetal- över- eller under-
ningsöver- skottskassen vid 
eller under- början av år t 
skott exkl. 
totalsparan-
de ä.r t 

~nlt :> O; Om .5. O sätts uttrycket = O. 

5 •. 2. Finansiell restriktion 

Totalsparandemini.mum. bestäms i den lånefinansierande kommunen av två l egala 

restriktiooer (om kapitalsparandeminimwn respektive maximalt uttag från 

skatteregleringsfonden). I den sparandefinansierande kommunen är dette 

miolln.um alternativt lika med det totalsparande, som behövs i'ör att finansiera 

investeringsminimum sedan övriga källor tagits i anspråk. Detta motsvaras 

L den lånafinansierande kommunen- vid statlig styrning via kreditmarknaden 

- av ett låneminim.u:m, vilket härleds :från likviditetsminimum (TLmint) 

minimal lång:fris
tig och kortfris
tig upplåning år t 

legalt to
talsparan
deminimum 
å.rt 

investe
ringsmi
niruurn år 

N * 
Pr t 

..___.., 
inbetalnings
över- eller 

t underskott 
exkl. total
sparande år t 

kassa:-t vid början av 
&r t minus minimikas
san vid slutet av år t 

totalsparande år t vid 
föree&ende års utdebi
te:rir~ ocn aff~rsverks
~iser minus legalt to
tals:pa.ra:-tdernb.imu~·. U. t 

(ekvation 16) 

där TF ) - Smui~ > O; Om L.. O sätts uttrycket lilca. ned r.oll. 
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Låneminir.:u.1: enger den upplåning, som j!imte övrige. ld:illo::- (i:'lbe-!-.alr::ir..r;söver

s:r..o:.:., övers~ott~!<assar; samt :!et st::irs';;a av leg!!2.t tot.::.ls;>era:'l.dei:!i<!i!~:Lr.l 

o er. ::.otalsparandet vie\ f:iregl.;r:ld<:=> ~r s utdebi terir::;; o::h ;;.ff'rirsverkspri ser), 

mir.st t::r&vs för dt finonsie-r-a il'!vesterillgsminimun (sant c-vent.nell~ bbetal

r.ingst:nci.erskott och undersf::ottsiressC!), 

I den lånefinansiera!lde kommtLYJen antas totalsparendet - i li':het ::~ed inbetal-

ni::1gsöver- eller unelerskottet vara av fö:r'hållar.devis li~en orrfa~tning. 

DessE medel jämte en eventuell överskottsk"'-ssa entas inte heller va.re till

räckliga !'ör att finansiera investeringsm:!':d.I:JIÅr.J, Vid dessa c.ntag>nden 

kan låneminimurn inte vara negativ, 

6,1. Kr::di tmark?.'lcdsrestriktion 

I modellen gäller vissa restriktioner beträ.ffande de!) tne,:drr..J.a •;.ppl&.ningens 
~ l 

stcrlek. För såväl den kortfristiga (L&xk) som den låne;fris~iga {Lmaxk) 

upplåninger. ar.[!P.S en maximinivå liV en kreditmarknadsrestrD:t.ion. !Jer.na 

maximi::livå kan staten påverka genom att åtstrama eller l'it~a p;t kreditnarl~n<i.

den. l~.xirr-.iniv3.::! antas i modell~n ver~.era n.ot i:!on,ju:-J:(t•.'.rer.. Naxir..iniv;;n ~er 

d:.irmeCi ·:Jestiimd av er. l~onjunktur-variabel (rt) p'. fäljr.ncle st:tt: 

l 
LJTl{),Xkt = 
~ 
k:-editmark
r.adsrestrik-
tion för maxi-
t:wl lilndris-
tig upplåning år t 

lcredi tr:Jar~
nadsrestrik
tion för maxi
mal kortfristig 
upplåning år t 

(r t) 

~ 

konjunktur
v~ricbel 
J!,_r t 

konjunktur
variabel 
år t 

(ekvation 17) 

(ekvation 18) 
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> o 

~~ximinivån antas således inte kunna vara negativ. 

Modellen utgår ifrån att kreditmarknadsrestriktionen om lånemaxi~~ under en 

ditåtstramning först utlöses för den långfristiga och därefter för den 

kortfristiga upplåningen. Under en kreditåtstramning antas det med andra 

ord vara lättare att placera kortfristige &n lår.gfristiga :ån. 

kr eJ 

6. 2. Legal restriktion 

s tocken av kortfristiga lån får enligt kommunållagen maximalt uppgå till fem 

gånger förskottet. 1) Eftersom &enna l egala restriktion (s~lt) är knuten 

till förskottet (Zt_
2
), är dess värde lika ex ante och ex post. Den maximala 

stocken kortfristiga lån vid slutet av år t bestäms i ekvation 19; 

~~ t 
~ 

l egalt maximum 
för stocken av 
kortfri~tiga 

l ån vid slutet 
av år t 

= • 

förskotts
del i slrette
UDderlaget 
år t 

1) En generell underställningsplikt gäller för den l ångfristiga upplåningen 
utom lån till bostäder samt vatten- och avloppaanläggningar. Lånatill
s tånd skall sökas hos Kg! f(aj:t. Sädant tillstånd ges i princip endast 
för finansiering av varakti ga tillgångar, inte för att bestrida drifts
kostnader. Tillståndsprövningen synes i praktiken närmast vara a v for
mell natur. Lånatillståndet utgör för det första inte någon som helst 
garant i för att lånet kan placeras . Det tycks f ör det andra finnas möj
ligheter för kommunerna att kringgå lagstiftningen, Enligt bland annat 
typfallsundersökningen synes det exempelvis förekomma att kommunerna 
bland aktuella investeringsobjekt väljer ut de, t i ll vilka lånatillstånd 
- av erfarenhet - utan vinare bevi ljas. I nget tycks sedan hindra kom
munen, från at t därefter använda lånemedlen till andra i nvesteringsob
jekt eller till andra ändamål (t ex kasaauppbyggnad). 

Bestämmelser na om lånatills tånd synes av bland annat dessa skal inte i 
realite ten uppsätta någon maximigräns för den långfrist iga upplåningen , 
såvida den är avsedd att finansiera investeringar. Nodellen innefattar 
därmed inte någon legal restriktion för den l ångfristiga upplåningen 
till investeringar. :Modellen tar däremot hänsyn till tillståndabestäm
melserna i så måtto, att långfristig upplåning för att f inansiera netto
kostnaderna (i den löpande verksamheten) inte är möjlig. 



Den l egala restriktionen för den kortfristiga upplåningen blir då: 

~ t 

legal res
triktion för 
d.en kortfris
tiga upplå
ningen 

legal res
triktion för 
stooken av 
kortfristiga 
l ån vid slute t 
av år t 

stocken av 
kortfris
tigalån 
vid slutet 
av år t - 1 
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B k Vid en fyraårig periodisk konjunkturcykel kommer Lmaxlt att utvecklas mot-

cykl.iskt. 

Den legala restriktionen gäller endast förutsatt att den är mindre än den 

kredi trne.rknadspoll tiska. Det minsta av dessa två ma:x:Uoa kommer således att 

g'ålla såsom restriktion under bucl.gett•.ret: 

~ = 
~ 
maximal ko:::-t
.fristig upp
låning år t 

> o 

min 

kreditmark- legal r~strik
nadsrestrik- tion år t 
tion år t 

k 
och Liliaxlt 

L- ...... ). 

legal res
triktion 
för kort
fristig 
upplåning 
år t 

= sr.~axlt 
L- ..... l 

legalt maxi
mum ror stock
en av kort
f ristiga lån 
vid början av 
år t 

sr, k 
~ 
stock av kort
fri stiga lån 
vid början av 
år t 

Den legala restriktionen om maximal kortfristig upplåning kan vara negativ. 

Om ~~-l > ~~t beteckJJar (~~-l - ~~t) nödvändiga amorteringar 
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för att legalt lånaminimum inte skall överskridas . Eftersom kreditmarknads

restriktionen (L~t)' inte kan vara negativ, gäller den legala restriktionen 

alltid när denna är negativ. Den legala restriktionen tillåter då inte att 

kommunen lånafinansierar de nödvändiga amorteringarna, Modellen kommer i 

stället att utlösa en höjning av utdebiteringen och affärsverkspriserna i syfte 

att finansiera dessa amorteringar . Ar den legala restriktionen om maximal 

kortfristig upplåning positiv, kan kommunen däremot lånafinansiera amorte

ringen på kortfristiga lån . 

6 ,3 • Lånaprioritering 

De teknisl~-institutionellt bestämda investeringarna i investeringsminimum 

antas vara prioriterade på kreditmarknaden . Den upplåning, som behövs för 

dessa investeringar, kan - antar vi. - alltid placeras. För de politiskt 

känsliga investeringarne finns däremot inte någon sådan garanti. Innefattar 

investeringsminimum inte några politiskt känsliga investeringar (alternativ l) 

gäller därmed följande restriktion för låne1JiaX:i.mum: 

-------oov--
maximal långfristig 
och kortfristig 
upplåning år t 

minimal långfristig 
och kor tfristig 
upplåning år t 

Vid alternativ 2, där investeringsminimum även innefattar politiskt känsliga 

investeringar , är däremot endaat den del av låneminimum, som svarar mot de 

tekniskt eller institutionellt bestämda investeringarna i investeringsmini

mum, prioriterad på kreditmarknaden. 

~ {1
1 + L~)min -

lånema~ år t 

.._,t _____ _ / 

lånaminimum år t 

L- • 

politiskt 
känsliga 
investe
ringar år t 
(uttryckt 
i priserna 
år t-1) 

byggnadskostnads
förändring år t 
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Lånemax:i.mum enligt kredi tmarkc.adsrestriktionen kan vare sig för den kort

fristiga eller långfristiga upplåningen vara negativ. Eftersom såväl den 

kortfristiga som den långfristiga upplåningen är definierad netto (dvs 

efter avdrag för amorteringar.), antas således upplåning för att finansiera 

amorteringar vara prioriterad på kreditmarknaden. Utrymmet på denna 

marknad tas inte i anspråk av sådan upplåning. 

7~ LIKVIDlTETSMA.IIMUM (203-206) 

Vi har tidigare att: 

= + 
L- ... J 1.- .. - , 

total mängd långfris-
likvida medel tig upplå
disponibla till ning år t 
investeringar 
år t 

- &Hru ) 
t 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebi
tering och af~årsverks
priser minus legalt 
totalsparandeminimum 
år t 

+ 

Lk + 
t 
~ 
kortfristig 
upplåning 
år t 

legal t total
sparandemini
mum år t 

+ 

L 

inbetalnings
över- eller 
underakott 
år t exkl. 
totalsparande 

L-----'""'""--.__..-/ 
kassa vid början 
av år t minus 
kassan vid slutet 
av år t 

l k l k s_ s_ 
Genom att utbyta (Lt + Lt) mot (Lmaxkt + Liiia"t} samt ( .!f t-l - Y t) mot 

(Sp-t-l- s.rmint) kan vi definiera likviditetstaket vid föregående års utdebi

tering och affirsverkspriser eller efter utdebiterings- och prishöjning utlöst 

av den legala restriktionen: 



där 

likviditetsmaximum 
vid oförändrad 
utdebitering och 
a.ff'år sv.er k spri ser 
eller efter utdebi
terings- och pris
höjning utlöst av 

.4in1t år t 

+ slln1 ) - t 

differensen mellan 

= 

å ena sidan totalspa
randet år t vid före
gående års utdebite
ring och aff"årsverks
priser och å andra 
sidan legalt totalspa
randeminimum år t 
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l Lmaxkt + 

.. <...------,..-

maximal lång
fristig upp
låDing (kre
ditmarknads
restriktion) 
år t 

maximal kort
fristig upp
låning år t 

legalt total
sparandemini
mum år t 

+ + 

L----v-----' 
inbetalnings
över- eller 
underskott 
e:xkl. total
sparande år t 

över- eller under
skottskassa vid 
årets början 

De fyra restriktionerna {legalt totalsparandeminimum, maximum för kortfristig 

respektive långfristig upplåning samt minimikassa) i ekvationen anger till

sammans lik~ditetstaket. I modellen gäller dessa restriktioner oberoende av 

varandra. 

Vid gjorda antaganden ligger såväl de fyra restriktionerna, inbetalningsöver

eller underskottet som totalsparandet vid föregående års utdebitering och 

affärsverkspriser utantör kommunens kontroll. Kommunledningen kan därmed på 

kort sikt inte påverka likviditetsmaximum. 

a! LIIVIDITETSMAXIMUM VISAVI LIKVlDITETSMINIMUM 

I modellen gäller följande restriktion: 



~ > LTL-_mi_n_t-.----" 
likviditetsmaxi- likviditetsmini-
mum å r t 1llUlll. år t 

Restriktionen om lagalt totalsparandeminimum garanterar samti digt att: 

TLmaxt '>-

~ 
likviditets
marli'IIUm år t 

likviditet smaxil!lllJil 
å r t vid raregående 
års utdebitering 
eller efter utdebi
terings- och pris
höjning utlöst av 

~nlt 
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För att an utdebiterings- och prishöjDtog (utöver den, som eventuellt utlöses 

av den legala restriktionen om totalsparandeminimum) inte skall vara nödvändig, 

krävs därmed enligt modeJ.J.en att: 

likvidi~etsmaxtmum 

_z_ TLmi~ 

L---......----' 
likviditets
minimum år t år t vid rorsgående 

åra utdebitering och 
afrårsverkspriser eller 
efter utdebiterings
och prishöjning utlöst 

TP 
av &Unlt 

Om däremot TLma~ ~ 

xt.ct:t-1 

höj s utdebiteringen och affärsverkspriserna så att: 

TLma~ 

l i.kviditets
maxi..111Um år t 

= TLmi~ 
'- --.. " 
likviditets-
minimum år t 
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För att bestämma likviditetsmaximum (T.Lmaxt ) kommer således endast total-

spar andat vid röragående x~xt-1 
års utdebitering och afrår3verkspriser eller totalsparandat efter utdebite

r ings- och prishöjning utlöst av den legala restriktionen ifråga. 

Total sparandeökning till följd av övriga utdebiterings- och prishöjningar 

kommer i stället in i bilden för att uppnå likviditetsminimum (= investerings

minimum} . 

9. LÅNEMAXIMUM VISAVI LÅN'EMINJJ.fllM 

Vid gjorda antaganden gäller 

~~------~~------J 
likviditet smaxillllllD 
år t vid föregående 
års utdebitering och 
afrårsverkspriser 
aller efter utdebi
t erings- och prishöj
ning utlöst av 

stin1t 

+ BIYn1 t + 

~ 
lik:vidi t et s
minimum år t 

= 

Sttinl) 
t 

+ + 

l.ånemax:imum år t 

+ 

l----..----' 
legalt total
sparandemini
mum år t 

.. 
totalsparande år t vid 
föregående års utdebi
tering och arrårsverks
priser minus legalt 
totalsparandeminimum 

~ 

inbetal
ningsöver
eller un
derskott 
e.:ckl. total
sparande år t 

~ 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

J 

låneminimuro år t 

~ t 

legalt total
sparandemini
mum år t 

(STP _ ~ ) 
t_ t 

xt-xt-1 
Pt:Pt-1 
~ 

totalsparandat år t vid 
föregående års utdebite
ring och arrårsverks
priser minus legalt tots!
sparandeminimum år t 



N ~ 
Pr t 

~ 
·inbetalnings
över- eller 
underskott exkl. 
totalsparande år t 

över- eller underskotts
kassa vid början av år t 

TLmaxt 
xt Zxt-1 

L J 

likviditetsmaximum 
vid föregående års 
utdebitering och 
af~årsverkspriser 
eller efter utdebi
terings- och pris
höjning utlöst av 

~nl år t 
t 

låneminimum å~ t 

= TLmiD.t 
~ 
likviditets
mi:ni:mUJll år t 

lånemaximum år t 
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En jämförelse mellan lånemaximum och låneminimum är således likvärdig med en 

jämförelse mellan likviditetsmax:i..mum och likviditetsminimum. Är lånemaximum 

större än eller lika med låneminimum, innebär detta samtidigt att likvid~tets

mini.mum. minst uppnås. 

Att l k l 
(Lmaxkt + Lmaxt) ~ (Lt 

~ 
lånemaximum år t lånem.inimum år t 

innebär på motsvarande sätt att likviditetsmaximum är mindre än likviditets-

minimum (TLmaxt < TLmint), dvs att jämvikt inte föreligger i modellen _l) 
xt~xt-1 

1) Definieras såväl den kortfristiga som den långfristiga upplåningen brutto 
(dvs amort~ngar tr~~as ej) ökar låneminimum med fastställda amor-

i L.......b1. t-l ) Eft l. . t'll . ter ngar --~=--- , . ersom upp an~ngen ~ amorter~ngar mn mp 
antas vara ~rioritera~ på kreditmarknaden, ökar kreditmarknadsrestrik
tionerna {Lmaxkt , Lms.xkt) i motsvarande omfattning. Dessa restriktio
ner kan då inte understiga amorteringarna. Vid en bruttoformulering 
ökas således låneminimum och lånamaximum lika ~eket. Bestämningen av 
utdebiteringarna och af~årsverkspriserna påverkas därmed inte av en 
övergång till en sådan f'omulering. 
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10. TOTALSPAR.ANDET, UTDEBITERINGEN OCH .AFFÄRSVERKSPRISERNA 

I ekvationerna 20 - 23 bestäms totalsparandet , utdebiteringen, aff'årsverks

priserna och den autonoma skatteintäktsförändringen under budgetåret . Modellen 

delar sig i samband därmed i fall a och b. Är totalsparandat vid föregående 

års utdebitering och affärsverk~riser större än eller lika med l egalt total

sparandeminimum samt lånemaximum större än eller lika med lånaminimum kommer 

utdebi teringen och aff'årsverk~riserna att vara oförändrade i modellen (fall 

a) , Totalsp&randet är då. lika med total~arandet vid f'"oregående år s utde

bitering och aff'årsverkspriser, 

I fall b utlöser modellen en höj ning av utdebiteringen och aff'årsverkspriserna. 

En sådan höjning blir för det första aktuell om totalsparendet vid föregående 

års utdebitering och aff"årsverkspriser ä r mindre än legalt totalsparande

mini.mum. 

Ifall investeringsminimum även innefattar politiskt känsliga investeringar 

(alternativ 2) aktualiseras för det andra en sådan höjnin~när lånaminimum 

är större än l ånemaximum: 

= 

L---y.-..J 

utdebite
ringshöj
ning år t 

legalt totalsparande
lld:oimum minus total 
sparande år t vid rore
gående års utdebite
ring och aff'årsverks-

minimal lång
fristig och 
kortfristig upp
låning år t 

ma:xi1113.l l ång
fristig och kort
fristig upp
låning år t 

)riser A.. ~ ~ 

(s.tinlt - sip . ) + [<L~ + L~)min 
xt=x:t-1 
Pt::Pt-1 

l k J (Lmaxkt + Lmaxt) 

förskottets del 
i skatteunder
laget år t 

Pt- 1 '~ 
L ~-1 .,... ..) 

(ekvation 
2lb) 

föregående års af~årsverks
priser multiplicerade med 
försäl jningsvolymen år t 
dividerad med föregående års 
utdebit ering 

Enligt ekvation 20 b är totalsparaodet samtidigt : 



= 

L---y-----J 

totalspa
rande år t 

~nl 
t + 

______________. 
legalt total
sparandemini
tmUtl år t 

minimal långf'ris
tig Gch kortfris
tig upplåning år t 

~nl) 
t 

totalaparande 
å r t vid före
gående års ut
debitering och 
af.f'årsverks
priser 

legalt total
sparandemini
mum å r t 

maximal långfris
tig och kortfris
tig upplåning år t 

I såväl A xt- som S~p -ekvationen gäller att : 
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+ 

(STP 
t_ 

"t'"""Xt-1 
Pt::Pt-1 
~ 
totalspar ande 
år t vid före
gående års ut
debitering och 
aff'årsverks
priser 

~nlt) 7 O. Om parentesen ~ O sätts uttrycket 

lika med noll . 

[(L! + L~ )min 

~ 
legal t total
sparandemini
mum å r t 

l k ,7 
(Lffiaxkt - Lm.axtj 

{ .... ~ 
minimal långfris
tig och kortfris
tig upplåning år t 

maximal långfris
tig och kortfris
t i g upplåning år t 

> o. Om parentesen~ O sätts 

uttrycket lika med noll . 

Förväntar kommunledningen att den på grund av kreditåtstramning inte kan pla

cera de lån, som krävs för att finansiera de politiskt känsliga i nvesteringar na 

i investeringsminimum, kommer således utdebiteringen och aff'årsverkspriserna 

att höjas i tillräcklig grad. Den etatliga s tyrningen har då via restriktionen 

om likviditetsminimum (= investeringsmininrum eventuellt inkl. kassauppbyggnad 

för att nå minimikasS8.ll) lett till utdebiterings- och prishöjning, Vi antar 

emel~.ertid att det vanl.igtvis är r estriktionen om t otalsparandeminimum - ej 

låneminimum - som utlöser höjd utdebitering . En utdebiterings- och pri shöjning 

- föranledd av lånaminimum - antar vi kunna bli aktuell f'örst vid slutet av 
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en kr editåtstramning. Kassauppbyggnaden under den för egående kreditlättnaden 

gör nämligen - antar vi - kommunen mindre känslig ror en åtstramning av kre

ditmarknaden - åtminstone i åtstramningens början, 

Vid den alternativa definitionen av investeringsminimum, där politiskt käns

liga investeringar inte ingår, antas låneminimum vara prioriterad på kredit

marknaden , Någon utdebiterings- och prishöjning behövs dänned inte för 

att finansiera investeringsmininnun , Termen 

r l k ) ( l k )' 7 TF' f' i t • då, L tLt + L t min - Lmaxkt + Lmaxt 'J i st - och "'""x t -ekvat onen u gar 

11. UPPLÅNINGEN 

11.1. Handlingsutrymmet 

Inom det utrymme , som restriktionerna om l å naminimum och lanamaximum anger, 

är den kortfristiga respektive den långfristiga upplåningen en kommunal 

beslutsvariabel . Detta utrymme är olika i fall a (låneminimum mindre än 

l ånemaxilii!Jl1l) och fall b (lånemini.mum lika med eller större än l.ånemaximum), 

Förändringen av den kortfristiga och långf~istiga upplåningen bestäms därmed 

(i ekvationerna 24 - 27) på olika sätt i de två fallen, 

11 ,2 . Den kortfristiga och långfristiga upplåningen i fall a 

A, §y.§t~~t.!s! ~.§.s;!!U,ru>.Qyggsag .Q.ch neg,dr,agn!ng 

I fill a , där lånaminimum är mindre än lånema.:ldmum, bar kollliilUD.ledzrl.ngen 

en viss kontroll över upplånin~ens storlek. Eftersom utrymmet på kredit

marknaden (L~axkt' L~t) antas variera mot konjunkturen är denna kontroll 

st ör re under lågkonjunkturen (med kreditlättnad) än under högkonjunkturen 
(med kreditåtstramning). l) 

l) Vid en fyraårig, periodisk konjunkturcykel varierar förskottsskatte
underlaget (Zt_2 ) och dä~d även den legala rest riktionen om maximal 
kortfristig uppiåning (Lffiaxlt} mot konjunkturen, 
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Enligt modellen bedriver kommunledningen - när den har kontroll över 

upplåningen - en systematisk kassauppbyggnad och neddragning i konjunktur

förloppet. Kassauppbyggnaden antas därvid ske med hjälp av i första hand 

långfristig {vilken bland annat löper till lägre räntesats) och i andra hand 

kortfristig upplåning. Under år med kreditlättnad byggs kassan upp med hjälp 

av ökad långfristig upplåning , Genom denna kassauppbyggnad blir behovet 

av långfristig upplåning mindre än eljest under den efterföljande kreditåt

stramningen. Det minekade utrymmet på kreditmarknaden medför dessutom att 

den långfristiga upplåningen sjunker under kreditåtstramningen. Nedgången 

i r~.en långfristiga upplåningen antas dock uppvägas - helt eller delvis -

av kortfristig upplåning och kassaneddragning, ~år långfristiga lån sedermera 

placeras vid kreditlättnad återbetalas därefter de kortfristiga lånen. 

Enligt modellen upptas långfristiga lån således för att dels bygga upp kassan, 

dels avbetala kortfristiga lån. 

= L1 (L~)H 
~ 
hypotetisk 
förändring av 
långfristig 
upplåning år t 

o 

f"cirändring av 
över- eller under
skottskassan vid 
början av år t 

+ k 
'~Lt-1 
L------J 

förändring 
av kortfristig 
uppl!oing år t-l 

(ekvation 24 a) 

En minskning av över skottskassan eller en Bkad kortfristig upplåning år t - l 

antas således utlösa en ökad långfristig upplåning medan en ökning av 

överskottskassan e~ler en nedgång av den kortfristiga upplåningen under å r 

t-1 antas ha motsatt effekt. 

Förändringen i den långfristiga upplåningen är hypotetisk i den meningen att 

den endast gäller, såvida inte lånamaximum överskrids, 

Den kortfristiga upplåningens förändring under år t antas vara bestämd på 

fo1.jande sätt: 



Ll (L k)H 
t = 

..__..._..,_.-> 
hypotetisk 
förändring av 
kortfristig 
upplåning år t 

L---·...------' 
hypotetisk 
förändring av 
långfristig upp
låning år t 
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(ekvation 25 a) 

Den kortfristiga upplåningen används enligt modellen - i likhet med kassan -

såsom en buffert mot den långfristiga upplåningens svängningar . Sjunker den 

långfristiga upplåningen. ökar den kortfristiga och omvänt. 

Lånefinansieringen av i .nvesteringarna är - antar vi - relativt sett större 

i expanderande än i tillbakagående kommuner. Den systematiska kassauppbygg

naden och neddragningen antas därmed även vara mer uttalad i expanderande 

än tillbakagående kommuner. Detsamma antas gälla användningen av den kort

fristiga upplåningen såsom en buffert mot den långfristiga upplåningens 

sv'ångningar. KoefficieDten kb6: s samt kb5; s och kb? : s numeriska värde antas av 

den anledningen stiga med utvecklingsgraden. 

Alltefter om den hypotetiska förändringen av den lång~istiga r-espektive 

kortfristiga upplåningen medrör att l ånamaximum överskrids eller ej, uppkommer 

i e~.tionerna 26 - 27 olika fall för den faktiska upplåningeförändringen. 

Ifall den hypotetiska upplåningsförändringen ej medför att lånemaximum över

skrids, blir den fakti ska upplåningen lika med den hypotetiska: 

Om .,1 (L~)H 

och Ll (L~)H 

så gäller: 



.förändring 
av långfris
tig upplåning 
år t 

förändring 
av kortfris
tig upplåning 
år t 

4 (L~)H 

~ 
hypotetisk 
förändring av 
långfristig 
upplåning år t 

..__ ______ _,.J 

hypoteti sk !'ör
ändring av kort
fristig upplåning 
år t 
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(ekvation 26 a:l) 

(ekvation 27 a:l) 

Om den hypotetiskt långfristiga upplåningen medför att lånemaximum överskrids , 

antas kommunen kompensera detta genom ökad kortfristig upplåning - utöver den 

hypotetiska- (förutsatt att restriktionen om lånamaximum tillåter det). 

A (Ll)H > Lkk L l 
L-Il t t - t-1 

men A (Lk)H / k Lk 
~ t ' Lmaxt - t - l 

4L1 ::: t 
l.--.y--../ 
f"öriindring 
av långfris
tig upplå
ning år t 

tJ Lk 
t = 

~ 
förändring 
av kortfris
tig upplå
ning år t 

Restriktion 

l 
Lmaxkt L~-l (ekvation 26 a:2) 

L---..--.-J L r---:> 
lllaxi.mal l ång
fristig upp
låningår t 
(kredi tmark
cadsrestrik
tion) 

långfristig 
upplåning år t-l 

4 (L~)H + 

~ 

hypotetisk 
förändring av 
kortfristig 
upplåning år t 

differensen mellan 
hypotetisk och 
maximal långfristig 
upplåning år t 

k k 
~ Lmaxt Lt-1 

t-------' ~ L------
kortfristig 
upplåning 
år t 

1!18.Ximal kortfristi~ 
kortfriatig upplåning ar 
upplåning år t t-l 
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Ifall den legala restriktionen om lånemaximum inte tillåter, att den hypote

tiska kortrristiga upplåningen upptas, antas detta kompenseras med ökad 

l • f . t' l. . l) aitg r~s ~g upp am.ng: 

Om 4 (L~)H 
~ 
hypotetisk 
förändring av 
långfristig 
upplåning år t 

~ Likxkt L!_1 
L----,..--._.) ~ 

maximal lång- långfristig 
fristig upplåning upplåning 
år t(kreditmark- år t-l 
nadsrestriktion) 

och 
,_________.. 

hypotetisk för- maximal kort- kortfristig 
ändring av kort- fristig upp- upplåning år 
fristig upp- låning år t t-1 
låning år t (legal restrik-

tion) 

(där ~axlt ~ L~ t) 
~L ... 
legal restrik- kreditmark-
tian år t nadsrestrik-

tion år t 

så gäller: 

l) Eftersom det vid en kreditåtstramniRg antas vara lättare att låna 
~rtfristigt än långfristigt, kan Lmaxk inte vara utlöst såvida inte 
Lmaxkt samtidigt är det. Modellen uteJuter därmed följande alternativ: 

Ll = 
~ 
förändring 
av låDgfris
tig upplå
ning år t 

~ Lk = 
~ 
förändring 
av kortfris
tig u~plå
ning ar t 

A{Ll)H + 
t 
~ 
hypotetisk 
f'cirändring 
av långfris
tig upplåning 
år t 

Llkk 
~ 

maximal 
kortfristig 
upplåning 
år t 

differensen mellan hypo
tetisk och maximal kort
fristig upplåning år t 

k 
1
t-l 
~ 
kortfristig 
upplåniDg år t-1 



= 
~~~ 

förändring 
av långfris
tig upplå
ning år t 

Rest r iktion 

+ 
L---v-----' 
hYPotetisk för
ändripg av lang
fristig upplå
ning år t 

,d L~ ~ L~xkt 

differensen mellan 
hypoteti sk och maxi
mal kortfristig upp
låning år t 

:k 
1 t-l samt 

~~ 
förändring av maximal 
långfristig långfristig 

~ 
långfristig 
upplåning 
år t-1 upplåning upplåning 

år t år t (kredit
marknadsrestrik
tion) 
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(ekvation 26 a : 3) 

= rlkxt k 1 t -1 
~ 

(ekvation 27 a:3) 
~ 

förändring maximal kort-
av kortfris- fristig 
t ig upplå- uppl åning 
ning år t år t (legal 

rest riktion) 

kortfristig 
upplåning år 
t-l 

Såväl den långfristi ga som den kortfristiga upplåningen är slutligen lika 

med den maximala i följande fall 1 

om a) 

Li(L~)H 
~ 
hypotetisk 
förändring 
av långfris
tig upplå
ning år t 

och antingen 

d{L~)H 
L---.. --..J 
hypotetisk 
förändring 
av kortfris
tig upplå
ning å'l';' t 

l 1 t-l 
\....----""'-""--' 

långfristig 
upplåning 
år t-l 

)> Lkxkt 
L---,...---./ 

maximal 
l ångfristig 
upplåning 
år t {kredit
marknadsrestrik
tion ) 

l J .. 
maximal kort
fristig upp
låning år t 

k 
1t-1 

'-------,.-----

kortfristig upp
låning år t -1 



eller enligt ekvation Z7 a:2 

> 

förändring maximal 
av kortfris- kortfristig 
tig upplåning upplåning 

kortfristig 
upplåning 
år t-1 

år t år t 

eller b) 

om eruigt ekvation 26 a:) 

L.\ L~ > 
L---.,..---' 

f"örändring 
av långfria
tig upplå
ning år t 

eller c) 

.b(Ll)H 
t 

t.-.,----J 
hypotetisk 
förändring 

Lkx.Jc 
t 

me"-imal lång
fristig upp
låning år t 
(kTeditmark
nadsrestrik
tion) 

= l 
Lmaxkt 

av långfris
tig upplåning 
år t 

~ 

maximal lång
fristi;; upp
låning år t 

och samtidigt 

L).(L~)H > dkx1t 
~ 1.---_..--1 

hypotetisk maximal 
förändring kortfristig 
av kortfris- upplåning 
tig upplåning år t (legal 
år t restriktion) 

(där ~a.xlt 4! 

~ 
legal restrik
tion år t 

så gäller: 

L~xkt) 
.. ~ 

b:editmark
mdsrestrik
tion år t 

l 1t-l 
L-----,-----) 

långfristig 
upplåning 
år t-l 

långfristig 
upplåning år t-1 

.. 
kort.fristig 
upplåning 
år t-1 
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L\11 = Lkxk t t 
~~ 
förändring maximal lång
av långfris- fristig upp
tig upplåning låning år t 
år t (kreditmark-

AL k 
t = 

t--...--.-
färii.ndring 
av kortfris
tig upplå
ning år t 

nadsrestriktion) 

k 
Lma~ 

maximal kort
fristig upplå
ning år t 

l 
1t-l 

t-----,..------

långfristig 
upplåning år 
t-l 

k 1 t - 1 
t....---------' 

kortfl-istig 
upplåning 
år t-l 
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(ekvation 26 a:4) 

(ekvation 27 a : 4) 

I fall a gäller därmed om den kortfristiga och långfristiga upplåningen: 

låneminimllm år t 

~ (Ll + Lk) 
t t 
~ 

l ångf'ristig 
och kortfristig 
upplåning år t 

l k 
L. (Ltna~ + Lma~) 

lånemaxirmllll år t 

Eftersom upplåningen är definierad netto (dvs efter avdrag rör amortering) 
kan såväl den kortfristiga eom den långfristiga upplåningen vara negativ. 

Enligt modellen kan lånaminimum dock inte och därmed inte heller den totala 

upplåningen vara negativ. Den långfristiga och den kortfristiga upplåningen 

kan då inte vara negativ samtidigt. 

11.3. Den kortfl-istiga och den långfristiga upplåningen i fall b 

I fall b är låneminimum. större än eller lika med l.ånem.aximum, vilket enligt 

modellen kan inträffa under en kreditåtstramning. Kommunen har då inte 

något handlin~sutrymme beträffande den kortfristiga och den långfristiga 

upplåningen. Finansieringen av investeringsminimum krliver då nämligen att 

maximal upplåning upptas: 



fl (L~)H = 
~ 
hypotetisk 
förändring av 
långfristig 
upplåning år t 

L..\(L k)H 
t 
~ 

hypotetisk 
f'"orändr:ing av 
korttristig 
upplåning år t 

~L~ 
l...--..,.--' 
förändring 

= 

av längfris
tig upplåning 
är t 

AL~ = 
'-- .... __..J 

förändring 
av kortf·ris
tig upplåning 
år t 

(ekvation 24 b) 

maximal lång- långfristig 
fristig upp- upplåning år t-l 
låningår t 

k 
L max t 

L..--..,..--' 

maximal 
kortfristig 
upplåning 
år t 

L! (L l)H 
t 
~ 
hypotetisk 
förändring av 
längfristig 
upp1iining ar t 

hypotetisk för
ändring av kort
fristig upplå
ning år t 

k 
L t-l (ekvation 25 b) 

<--
korttristig 
upplåning år 
t-l 

(ekvation 26 b) 

(ekvation 27 b) 

I fall b gäller därmed att: 

(L! + L~)lllin 
~ 

lånemini.mum år t 

> (L!+ L~) = 
~ 
kortfristig 
och lÅngfris
tig upplåning 
år t 

lånamaximum år t 
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Om lånaminimum är större än lånema:xi.m:um är upplåningen i fall b inte till

räcklig för att finansiera investeringsminimum oeh eventuell nödvändig kassa

uppbyggnad till miniminivån. Vid överskottskassan motsvaras nedgången i 

upplåningen (till maximinivån) samtidigt av en kassaminslming (ned till mini.mi

nivån). 
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Förutsatt att lånemaximum för den kortfristiga upplåningen inte är större en

ligt kreditmarknadsrestriktionen än enligt den legala restriktionen (dvs 

L~xkt ~ L~xlt)' kan vare sig den totala, kortfristiga eller långfristiga 

upplåningen vara negativ i fall b (eftersom Lffiaxkt och rlfiaxkt :>O). Gäller 

den legala restriktionen om max:i.J:nal kortfriatig upplåning (dvs Llfiaxk:t )- Llfiaxlt) 

kan den kortfristiga och även den totala upplåningen däremot vara negativ 
k (eftersom Liliaxlt kan vara "" O) • 

11.4. Upplåningens utveckling i koniunkturförloEPet 

Den hypotetiska kortfristiga och långfriatiga upplåningen varierar i fall a 

mot varandra. Modellen utgår samtidigt från att kreditmarknadsrestriktionen om 

maximal kortfristig respektive långfristig upplåning varierar mot konjunkturen. 

Utlöses restriktionen, vilket främst kommer ifråga under år med kreditåtstram

ning, kommer denna upplåning att tendera variera mot och d~n kortfristiga upp

låningen därmed med konjunkturen. Utlöses även restriktionen om maximal kort

fristig upplåning, kommer den cykliska utvecklingen att bli mindre uttalad hos 

denna upplåning. Bestäms den faktiska upplåningsförändringen under något år 

enligt fall b blir effekten densamma. 

11.5. Samband mellan upplåningens och kasaans förändring 

Den långfristiga upplåningen och kassan varierar vid gjorda antaganden (utom 

vid överskottskassan i fall b) åt samma håll. Detsamma antas även gälla 

för den totala (kortfristig plus långfristig) upplåningen och kassan. 

Flödet av likvida medel, som i en lånafinansierande kommun, definitionsmässigt 

domineras av den långfristiga upplåningen, samvarierar därmed även med kassan. 

12!' FINANSIELLA RESURSER EXKLUsiVE INVEsrER.INGSMINIMUM (219-227) 

12 .1. Ekvationerna 28 - 33 

Efter det att den kortfristiga och den långfristiga upplåningen bestämts, 

fastställs det finansiella utrymme, som exklusive upplåning återstår sedan 

investeringsminimum finansierats. I ekvationerna 28 - 30 fastställs därvid 

inbetalningsöver- eller underskottet inklusive avsättning till skatteregle-
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ringsfonden (NPrt)' kapitalsparandat (S~) respektive kapitalsparaodet 

exklusive uttag från skatteregleringsfonden (S~ ). 
S-D=O 

t 
Därefter bestäms i ekvationerna 31 - 33 den del av inbetalningsöver- eller 

N N N KP underskottet ( Prt) 1 kapitalsparandet ( st respektive kassan vid 
S-D=O 
t 

årets början (~~-l) som återstår sedan investeringsminimum finansierats: 

NPrN = NPr 
t t 

t.---,...---' ~ 
inbetalnings- inbetalnings-
över- eller över- eller 
underskott underskott år t 
(exkl. kapital- exkl. kapital
sparande) exkl. sparande iDlU. 
investerings- avsättning till 
minimum inkl. skatteregla-
avsättning till ringsfond 
skattereglerings-
fond år t 

(ekvation 31) 

Ll + + 
• N1R. nunt 

t 

~ 
långfris
tig UiJP
låning år t 

+ + 

'---·---J ------
kortfris- inbetal- kapitalapa-
tig upp- ningsöver- rande år t 
låning år t eller un- exkl. uttag 

derskott från skatte-
år t (exkl. regleringsfond 
kapitalspa-
rande)inkl. 
avsättning 
till skatte-
reglerings-
fond 

____. 
över- eller under- inves-
skottskassa vid te-
början av år t rings-

mini
mum 
år t 

I ekvation 32 och 33 bestäms på motsvarande sätt NS~ respektive 8F~_1• 
s-D-o t-

Det som återstår av den kortfristiga och den långfristiga upplåningen, 

sedan investeringsminimua finansierats definieras på likartat sätt; 

1\.t respektive l\.~. 
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Det finansiella utrymmet efter avdrag för investeringsminimum är därmed: 

NPr~ + Ns~ + (~-1 - ~nt) + ~~ + ~~ 
st =o 

= 

finansiella resurser efter avdrag för investe
ringsminimum år t 

finansiella resurser år t investerings
minimum är t 

12.2. Finansiella resurser exklusive investeringsminimum i fall a 

I fall a, dvs där 

lånaminimum år t lånemaxi.Jnum år t 

är 

likviditetsmaximum 
vid oförändrad utde
bitering och arrårs
verkspriser eller 
vid utdebiterings
och prishöjning ut
löst av legalt total
sparandeminimum år t 

likvidi tetsminim:um 
år t 

l fall a är därmed: 

finansiella resurser efter avdrag iör 
investeringsminimum år t 

vilket visas i det fb~jande: 



KP 
Eftersom st + 

S-D=O 

~ 
kapitalsparande 
år t exkl., uttag 
från skatteregle
ringsfonden 

= + 

i nbetaJ.nings
över- eller 
underskott 

totalspa
rande ar t 

(exkl. kapital
sparande)inkl. 
avsättning till 
skattereglerings
fonden år t 

kan nämnaren i ekvationerna 31 - 33 även skrivas: 

finansiella r esurser år t 

+ 3
TP 
t + (S,t-1 - '7mint) + 

N * 
Pr t 

~ 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparaode år t 

L l 
t + L k 

t 
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<.....--v-
inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande år t 

L---,...---J 

totalspa
rande år t 

l_..,...---' ~ 

över-eller under- långfri s- kortfri s-
skottskassa vid tig upp- tig upp-
början av år t låDing år t J.Åning år t 

Enligt ekvation nr 20 är i fall a (lånem.inimum mindre än eller lika med 

lånemaximum): 

där 

8
TP 
t = 

L.--.,...--J 

totalspa
rande år t 

S~nl · + t 
~ 

legalt total
sparandemini
mum år t 

<siP - sfutnlt) 
xt=~-1 
pt=pt-1 \... ...--------J 

totalsparandat år t vid 
föregående års utdebite
ring och afrarsverkspriser 
minus legalt totalsparande
minimum 

Om c.. O sätts parentesen = o. 

S~p insätts i nämnaren i ekvationerna 31 a - 33 a : 
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finansiella resurser år t 

+ + 

legalt to
ta.J.sparande
minilllum år t 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebite
ring och afrårsverkspri
ser minus legalt total
sparandeminimum 

~ 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande år t 

~ 
över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

+ + 
L----..---
långfristig 
upplåning 
år t 

L k 
t 
~ 

kortfristig 
upplåning 
år t 

Enligt ekvation nr 16 är samtidigt: 

Nnb 
t 

investerings
minimum år t 

+ 
N .,... 
Pr t 

= 

+ 

slln1t + 
~ 

legalt total
sparandemini
mum år t 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebite
ring och af~årsverkspriser 
minus legalt totalsparande
miniDUllll 

_____________. 
inbetalnings
över- eller 
underskott exkl. 
totalsparande 
år t 

över- eller under
skottskassa vid 
börja.n av år t 

(l~ + L~}min 
~ 
lår.emini.onun 
år t 

Eftersom i fall as 

(Likxkt + Llfiaxt} _? L~ + L~ > 
~ .. .J 

lånamaximum år t långfristig 
och kortfris
tig upplåning 
år t 

l k 
(Lt ~ Lt)min 

~ 

låneminimum år t 

> o 

så. är nämnaren i ekvationerna 3la- 33a större än investeringsminillnun. .~Air
med gäller att: 



där 

+ Ns~ + (~~-l - 7nll.nt) + ~~ + \~ >o 
s-0=0 J 

\~-----------t~---------.~----------------------~ 
finansiella r esur ser efter avdrag för 
investeringsminimum år t 

L l + Lk 
t t 

.:> l\ l 
t + l\ k 

t > o 

~ ....____......-
l ångfristig l ångfri stig och 
kortfr i stig upp- kortirist i g upp-
l åning år t l åning år t efter 

avdrag f ör inves-
t er ingsminilnum. 

L l 
t 

,. ~l 
t > o OlD L l 

t >O 

L l 
t 
<~l 

t 
..:: o om L l 

t < o 

L k > M:r.k > o om L k > o t t t 

Lk .(\k 
t t < o om Lk <O 

t 
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l ruplikationerna beträffande värdena på NPr~, NS~ och ~-l är desamma 

som ~or den sparandefinansi er ande S~D=O 
ko.mmunen. 

12 ,3. Finansiella resurser exklusive investeringsminimum i fall b 

I falJ. b, dvs där 

l k > l k (Lt + Lt)min Lmaxkt + Lmaxt 

~ 
låneminimum år t lånamaximum år t 

är l'Lmaxt :;:;_ TLmint 
xt2xt-l 
~ 
llkviditetSliiB.xi- likviditets
llllllll år t vid :f"d- minimum år t 
regående års ut-
debi te.ring och 
af~årsverkspriser 
eller vid utdebite-
rings- och prishöjning 
utlöst av legalt total
sparandeminimum 

= Ll + Lk 
t t 

L...---....---
lå.llgfrist ig 
och kortfristig 
upplåning år t 



= och TLmaxt 

~ 

likviditetsmaxi
mwn år t 

I fall b är därmed 

'l'Lmi~ 

l...---.....--

likv:i.ditetsmi
nimum år t 

+ 

= 

iniresterings
minimum år t 

finansiella r esurser efter avdrag 
ror investeringsminimum år t 

visas i ~öljande: 

Eftersom L l 
t = l 

Lmaxkt 

L k = Lk t t 

SKP +NPl' 
t 

s-D- o t -

och 

så är i fall b: 

+ + 

(enligt ekvation 26 b) 

(enligt ekvation 27b) 

= 

+ 

5
TP 
t + 

SKP 
t 

s-D-o 
t -

NPr~ 
t 

+ 

.....______..., 
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= O, vilket 

långfristig och 
kortfristig upp
låning år t 

'---~ 

inbetalnings
över- eller 
underskott år 
t exkl. kapi
talsparande 
i.llkl . avsätt
ning till 
skatteregle
ringsfond 

kapitalspa
rande år t 
exkl. uttag 
från skatte
reglerings
fond 

kassan vid början 
av år t minus mi
nimikassan vid 
slutet av år t 

maximal långfris
tig och kortfris
tig upplåning 
år t 

+ 
\.. ...J 

totalspa
rande år t 

inbetalnillgs
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande år t 

kassan vid bör jan 
av år t minus mi
nimikassan vid 
slutet av år t 



Enligt 20 b är samtidigt: 

+ (sTF 
xt xt-1 
Pt '"" Pt-1 
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STP 
t 

~----------~ ~ 

naximal långfria
tig och kortfria
tig upplåning år t 

totalspa
randemini
mum ax t 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebi
tering och affärsverks
priser minus totalspa
randeminimum år t 

minimal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning 

total
sparan-l 
de 
år t 

år t 

där STP 

xt xt-1 
Pt = pt-1 

TP Smnlt > O; Or.! ~ sätts parentesen = O 

totalsparande år t vid 
föregäende ~s utdebi
tering och affärsverks
priser minus totalspa
randeminimum år t 

vilket insätts i nämnaren i ekvationerna :3lb - '33b: 

to1:alspa.rar.
deminimul!l är t 

totalsparande år t vid 
föreg~en~e års utdebi
tering minus totalspa
r.andeminimum år t 

+ 

kassan vid början av 
år t minus minimikas
san vid slutet av år t 

investerings
minimum år t 

minimal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning år t 

+ 

(enligt ekvation 16) 

+ 

inbetalnings
över- eller 
underskott exkl. 
totalaparande 
år t 



Eftersom nämnaren i ekvationerna 31b- 33 b är l ika med investerings

minimum gäller att: 

NsKP-o t - , 
s- D=O 

t 

inbetalningsöver- kapitalsparande 
eller underskott år t exkl . uttag 
{exkl. kapitslspa- från skatteregle
raode) inkl . avsätt- ringsfonden exr~. 
ning till skattereg- investeringsminimum 
l eringefonden exkl . år t 
investeringsminimum 
år t 

över- eller under
skottskassa v:i.d 
början av år t exkl. 
investerir~sminimum 

~~ = o och ~~ = o 
~ 

långfristig 
upplåning 
ef'ter avdrag 
f'or i nveste
ringsminimum 
år t 

13. INVESTERINGABNA 

__________..; 

kortfristig· 
upplåning 
efter axdrag 
för im·este
ringsminimum 
å r t 
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Investeringar nas förändring bestäms i ekvation nr 34 på l i kartat sätt som 
hos den sparandefinansierande kommunen. Såväl i fall a som i fall b är 

investeringsförändringen både r ealt och finansiellt bestämd. Den del av 

den årliga investeringsförändringen, som svarar mot förändringen av investe

ringsminimum, är realt bestämd. Återstående del av investeringsförändringen 

är finansiellt bestämd. 

I fall a, där det återstående finansiella utrymmet (efter avdrag f'o r investe

ringslllinilnum) är större än noll, bestäms investeringsförändringen enligt 

ekvation .34 a : 

L:\ Nr! = e 
o + &._t • L\ NrJk. ~n t + 

~ ~ 
förändring f'orändring 
av investe- av investe-
ringarna år t ringsminilll:wn 

år t 



NKP 
t:. st 

s-~ .. o 
+ 

~ 
förändring av 
kapitalsparan
de år t (exkl. 
uttag från skat
tereglerings
fonden) exkl. 
investerings-
minimum 

/:lNPr~ 
....______.__-' 

fi:lrä:ndring av 
inbetalningsöver
eller underskott 
exkl . kapitalspa
rande, U:!;rplå.ning 
och investerings
minimum år t 

förändring av över
eller underskotts
kassan exkl. inves
teringsminimum vid 
början av år t 

.4 ( 3Rt-1) ..__________... 
förändring av 
konjunktur
variabel år 
t-1 
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För den lånafinansierande kommunen antas fo~jaktligen bestämningsfaktorerna 

till i nvesteringsförändringer. vara desamma som för den sparandefinansierande 

kommunen . I äen lånafinansierande kommunen antas dock investeringsmi~iffi~ 

och kassavariabeln vara de viktigaste bestämningsfaktorerr:e. . Kapitalsparandet, 

som enligt vårt antagande i huvudsek är lika med avskrivningsmedlen, 

antas ha liten vikt i investeringsekveticnen. 

Eftersom vi förutsätter att den lånafinansierande kommunen är lika med en 

starkt expanderande med mer eller mindre ständig högkonjunktur kommer detsamroa 

att gälla konjunkturförväntningsvariabeln i denna ekvll.tion (liksom i ekvationen 

för skatteregleringsfondens förändring~ 

Förändringen av över- eller underskottskassan vid början av år t ingår 

således som bestämningsfaktor t ill såväl den långfristiga upplåningens som in

vesteringarnas icirändring. En minskning av överskottskassan under år t - l ut

löser å ena sidan ökad långfristig upplåning och å andra sidan minskade 

investeringar, vilket medför att kassan ökar. En ökning av överskottskassan 

under å r t-l medför i stället minskad långfristig upplåning och ökade investe

xingar, vilka bland annat finansieras med hjälp av kassaneddragning. Enligt 
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modellen används en ökad långfristig upplåning på så sätt inte till investe

ringar samma år, utan till kassauppbyggnad c-ch avbetalning av kortfristiga 

lån. Lånemedlen används däremot indirek-t (på lång sikt) - via kassaned

dragning - till investeringsfinansiering. Undantag härif~ån är den del av 

upplåningen~ som svarar mot låneminimum. Denna del används nämligen direkt 

för att finansiera investeringsminimum, dvs de realt bestamda investeringarna. 

Beteendeekvationen 34 a leder under vissa förutsättningar till att investe

ringarna blir större än (eller lika med) investeringsminimUlll, vilket visas 

separat (~1'-).. 

I fall b (låneminimum större än eller lika med lånemaximum) tas hela det 

finansiella utrymmet i anspråk av investeringsminimum. Det återstående 

finansiella utrymmet -

dvs 
N.. l + -Lt 

N_ k 
+ -l.t - är då lika 

med noll. Investeringarna är därmed lika med investeringsminimum, vilket 

fastställs i ekvation nr 34 b: 

Å NIR 
t 

:: 

~ 
förändring 
av investe
ringarna år t 

14. KASSAN 

N
1
R. 
Jll.Ult 
~ 

invester ings
minimum år t 

investeringarna 
år t-l 

I modellförloppets sista led bestäms kassaförändringen under året: 

~7t :: L l 
t + L k 

t + + 

L--.,.--' ~ L-------~~ 
kassa för- långfri a- kortfri s-

~ 

investe-
ändring 
Ullder år t 

tig upp-
låning 

ti~ upp-
låning 

kapitalsparan- inbetalnings
de år t exkl. över- eller 
uttag från skat-underskott 
teregleri~gs- (exkl. kapi
fonden talspa.rande) 

ring~rna 
år t 

år t år t 

inkl. avsätt
ning till ska t
tereglerings
fonden år t 

(ekvation 35) 
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I fall b, där investeringarna är lika med investeringsminiJnum, kommer även 

kassan vid årets slut att ligga på miniminivå , vilket framgår av följande : 

kassan vid slutet 
av &r t minus rni
ni~ikassa.~ viti s lu
tet av ur t 

+ 

L
l .k 
t + Lt + 

l.lngfristig 
och kortfris
tig upplaning 
&r t 

1.. 

Nr,t 
t 

kassan vid början av 
år t minus minimikas
san vid slutet av ar t 

investe
ringar 
år t 

Såsom tidigare visats är i fall b : 

finansiella resurser å r t 

+ 

kapitalspa
rande år t 
exkl. uttag 
fr.ln skatte
reglerings
fond 

vilket insätts i ekvationen rco·r (s... s... . ) l<"t - l'llll.nt 

N1R = 
~ 
investering
arna år t 

= 

Nib 
~ 
investerings
minimum år t 

N Pr 
t + 

~ 

inbetalnings
över- eller 
underskott år 
t (exkl . ka
pitalsparande) 
i.nY.l. avsätt
ning till skat
tereglerings
fond 

= 

investerings
minimum år t 



-/ ~t - ~nt = O 

~ 
kassan minus minimi
kassan vid slutet 
av år t 

t... J 

kassan vid 
slutet av 
år t 

bint 
c......-------

m:inimikassan 
vid slutet av 
år t 

vilket även kan visas på föl jande sätt : 

kassan millUs minimi
kassan vid slutet av 
år t 

= 
~___../ 

investeringarna minus 
~nvesteringsminimum år t 

Men i modellen gäller restr~ktionerna 

och N1R N1R. ~ O 
t - m~nt ~ 
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Likheten gäller därmed, om och blott om båda leden är lika med noll , dvs 

= o 

I fall a leder beteendeekvati onen nr 34 a - i förening med restriktionen om 

millimikassan - däremot till att kassan vid årets slut är större än 

(eller lika med) minimikassan, vilket visas separat ~). 

15~ MODELLEN - EX ANTE (231-262) 

Modellen f ör den lånafinansierande kommunen - vid statlig styrning via 

kreditmarkl:laden - presenteras i det följande. Två alternativa formuleringar 

av investeringsminimum kommer därvid att redovisas . Modellen utgår från 

alternativ nr 2 , där investeringsminimum innefat t ar politiskt känsliga i n
vesteringar. Förändringen i modellen vid alternativ nr l (dvs investe

r i ngsminilllum utan sådana investeringar ) anges i notapparaten. Modellen 

enligt alternativ nr 2 återges även i form av ett pilschema i figur 7 och 

ett strukturschema i figur 8 (sid 265 respektive 269). 



(2) 

(.3) 

( 1) N~ 
t 

" 

...______.__._. 
den hypote
tiska net
toinveste
ringsvolymen 
å.rt 

ir..veste:-iJlGs
t:lini:num fu- t 

232 

-[ ~-· . + <t<;"- K,._,l }(<••,,l•, • <•-•,H••"-tl 
reinvestef' 
ringsönske
mål år t 

skillnad mellan byggnadskostnadsföränd-
önskemål och fak- ring år t 
tisk kapitaletock 
= nyinvesterings-
önskemål 

följdinve:>te
rir.car till fö
reg<!er.de lrs in
vestcrin::;ar 

statligt 
tidsbeatär.'l
da investe
ringar iir t 

C.ire:cta förinves
teringar till boat. 
.ir t 

+ ~t ] [(l+lt)ht + (1-ht)(l+~)J l) 

L J c.... 

U.irekta föri:we~te
rineal' till 'l~ri:'lC;,
livets investeringar 
iir t 

politiskt 
känsliga 
investe-
ringar år t 

byggnadskostnadsför-
ändring under år t 

2t-2 
~ 

den bes!~tt
nincsba.ra. in
komst C.ivice
raä. med 100 
= antalet 
ska t tekronor 

a.i~~C!.let :~c.n'talsskrivna förvärvs
arbetande &r t-2 

för fu-
t-3 :nan
talaslcriv
na för
värv<3arbe
tande 

relativ förändring unQer 
ir t-2 av antalet man
talsskrivna förvärvsar
betande 

1) Vid den alternativa formulerin~en innefattas inte de politiskt känsliga 
investerir.garna ( 2Pot) i investeringsminimum. 

+ 



(4) 

(5) 
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beskattningsbar inkonst (diviå.eraå. roeå. 1CO) per förvärvsarbetanC.e .1r t-2 

~ 

medelin
komst per 
förvärvs
arbetande 
år t-3 (di
viderad r:1ed 
1CC) 

relativ förändring av 
me~elinkomst per f~r
värvsarbetan~e år t-2 

ö.en ·oeskattnin,gsbara 
inkomsten för juridisk 
person (Qiviuera~ ~ed 
100) år t-2 

1+kt-2 J 
cg ---t-3 . 1+ 1t_2 

~en andel av "'edelin
komsten som är beskatt
ningsbar ar t-2 

skatteintä.~ten år t vid föreg:l.ende års 
utdebitering 

den au tom.a tiska 
skatteintäkts
föränö.ringen år t 

~ 

förskott år 
t vid oför
ändrad. u tde
biterine-

skatteintäkten år t-1 

avräkningspost ar t 

förskott år t-1 avräknings~oat är t-1 

den automa
tiska nctto
kostnadsför
ändringen år t 

förändrine; av 
nettokostnaden 
år t p. g.a. fö
regående års 
nettoinveste
ringar 

+ 

föränåring av rörliga 
transfereringsutgift er 
efter förändring i an
tal et hjälptagare år t 

+ 

+ 



(6) 

(7) 

+ 

förändring av rör
liga kons.utgifter 
efter förändring i 
viss åldersklass 
år t 

förändring 
av nettokost
naden år t 
:p.g.a.. "bind
ningar under 
föregående år 

förändring av föregående års nettokost
nader till följd av pris- och lönerör
ändringar år t 

L-..,-----' 

förändring av 
miniroikassan 
år t 

t r 
ut-1' 

~ 

den automa
tiska netto
kostnadsför
ändri:ngen 
år t 

{s~ / 

+ 
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+ 

pris- och löneföränd.ringar 
år t 

~ 

trendfärMd
ringar i kas
saorganisa
tionen år t 

AW t 

förändring 
p.g.a. för
ändring i in
och utbetal
ningarnas 
tidsprofil 
år t 

-D l 

Jllll:d.Dllll t 
uttag från 
skatteregle
ringsfonden 
(numeriska 
värdet) år t 

legal restriktion = maxi
malt uttag år t = 1/3 av 
skatteregleringsfondens 
största behållning de tre 
närmast föreg~ende åren 

finansiell restrik
tion = maximal kas
saneddragning år t 

där ~ t-1 -
8
Fmint >O 

om 
5

F t-1 -
6
Fmint <- O 

sätts uttrycket lika med 
noll 



(a) 

(9) 

(10) 

legal restrik
tion för kapi
ta.lsparandemi
n:i.mUJn år t 

avskrivning
ar år t 

Kt-1 
m + 

(>O} 

~~ 
legal r estrilc- avskrivning
tion för total- ar år t 
sparandeminimum 

'------v------' 
maximal t u t
tag från ska. t
tereglerings
fonden (legalt) 
ä-rt 

år t 

,!l_!e~t,!v_I 

TP 
Smutlt 

(f"ör ..1~-ek:vationen) 

legalt total
s:parandemini
mum år t 

..::, TP 
5t-1 + 

föregående års totalsparan
de plus förändrinp: i affärs
verks sparande år t vid före
gående års priser 

(lOa)~ 4~ 

den autonoma 
nettokostnads
förändringen 
år t 

den automatiska net
tointäktsförändring
en år t 

politisk 
variabel 
år t 

äår parentesen > OJ Om ~ O sätts 

p _!e~ t,! v _Il för A l\m -ekvationen) 

den =- o. 

TP > TP 
Sm~nlt St_1 + 

~ 
l egalt total
sparandemini
mum år t 

föregående års total$paran
de plus förändri~ i affärs
verks sparan~. !r t vid f"öre
gåenne års priser 
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(lOb) __,., D..Uam 
---7' "t 

(11) 

(12} 

lien a'J.tono;na 
nettokostnad.s
föränO.ringen 
:'l.rt 

:polit isk 
vari ab t~ l 
~t 

totalsparendeför
än:i:::-ing ir t vid 
föregaende lrs ut
uebitering 

total sparandeför
änöring J..r t vi..;. 
föreg~nde år s ut
debitering och af
färsver~priser 

den automatiska neo
tointäktsförändring
en i"!r t 

där stora parentesen 

den auto~:~atiska 
skatteintä..l.cts
förännrir~en ar t 

totaleparan
deförändring 
.ix t vid före
gående <lrs u t
tie bi tering 

+ 

T.I:-- Tl' 
(Sr:n.nlt - S t-1 
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skillnad mellan legalt to
talsparanQeminimum är t 
och föreg~enie års total
s}::ara.n<ie ~lus föränciring 
i affärsverkssparanQe &= t 
vid förebuande års priser 

O; Om ~O sätts den= O 

den automa
tiska netto
kost:na.C.sför
änå.ringen d.r t 

den au tonor.Ja. 
nettokostnacis
föränö.ringen 
rh t 

förändring i affärs
verkssparande år t vid 
föregåenQ~ års affärs
verkspriser 



(1.3) 

(l3a) 

!lle~~tlv_I (för S~-ekvationen) 
Om a) A sT ~ o oc!", 

t + 
xt xt-1 

tot~lsp~randeför

~..:rin& .,lr ~ vid 
föregiend.e Ars u t
debiterin& 

totalsyars.n
de före~ien
de 1r 

b) eller !1:3~ L O , 
xt xt-1 

tota.ls;arandefi.ir
än~ring ~r t vi~ 
föreg~ende 3-rs u. t
J.ebi teri!"lg 

och 

<.._______.-' 

totalsparar.
d.e föreglcn
de ir 

x"t-1 
pt-1 

> 
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> 

förändrir~ i affärs
verkssparande år t vid 
föregiende års affärs
ver:.Cspriser 

legalt 
kapital
sparande
minimum 
&r t 

+ 
.!"'+ .. ·-· 

förindring i affärs
verhosparande år t vid 
föreg.1ende .1rs affärs
verkspriser 

så gäller 

legalt !/:a.pital
sparandeminilllUm 
~::::- t 

totalsparandeför
än~ing är t viu 
föreguenJ.e !irs u t
debitering och af
fär~verkspriser 

legalt ka:;>ital 
s parande :nir.ir.rum 
a.rt 

s» 
t • kc3 • Ll s; 

xt • xt-1 
+ kc10 • 

1 
!l Rt-1 + tk:0 11 . 4:Po~ 

1..._ .;' 
./ 
~ 

,_____., 
skatteHB'"' ~oi&lepar&Ddet6r- föriiDdriDg politbk 
ler.i:Dgsf'on- i:r:uiri:r.lg 1r t Yid i konju:ak- Ya.riabel 
dena föränd.- f'~eglende ärs turvaria... Ar~ 
riDgår t ddebiteriag bel Ar t 



;'• L. c ..:::. 1 • (; ~ " . 
v - k 3 - ' t: 11-VJ 
och "-C -vid :;. ~gkor..:,uL<t:u' . 

:J.ttae frän maximalt ut-
skattereg- tae frln skat-
l eri~fon~ tereglerings-
~ t (numeris- fonC:. .:ir t (nume-
ka värdet ) riska värdet) 

där '1>ot = l förutsatt att 
kommunalval år t [eftersom 

siiTn.t =S
1
hlnlt behövs inte det 

kompletterande villkor et: 

sip < sfi:f nf t +(7 t-l-
5
FminJ 

xt=xt-1 
Pt....Pt-1 

Övriga år är 4pot = O. 

Om a) > i: och + 
-D 

Snex1t 
,TP 
"'t- 1 

+ 

f0rän~ring av to
~~l~l;aran~e ~1r t 
vil föregåendE ~rs 
utdebitering 

il rro-o 
Pt • :t:·t-1 

legalt ~a:;;i

tala;arande
minir:TU~ ir ~ 

förändrillg i 
a!'!"ä.rsve rk:;s ~.aran
de :1r t via. f::>re
g.lende ara _t1riser 

....__ _______ __.) 

leg-al t ka:t-i tal
S:?äTandeminill!Urn 
&t 

'eller b) L.. O och 

f5riindr ina a v 
to tal s yarande 
år t vid före
c[~emie 1rs nt
:iebit~;ring 

.._________.... 
l egal t ka:,Ji 
t alsparande
minimum g_r t 

~ 
lec;alt '"axi
r.Jal t u t tae 
fr5.n ska~te
regleri~
fond 3.r t 

+ 

tot.als;a
·rand.e f~
regiienc.e 
.ir 

l eec-1 t !l'.axin:a1 t 
uttag från skat
tereelerines
fond. år t 

+ 



+ 

'----...----"' 
totalsparande 
år t viö. före
gä.emie års u t
debitering och 
affärsverkspriser 

så ä r 

le~alt kapi
talaparande
minimum år t 

..____,___... 
skattereg
leringsfo!:l
dens föränd
ring år t 

föregående års totalsparande plus föränd
ringar i affärcverkssparande vid föregåen
de års priser minus ka~italsparandeminimum 

~ 
politiaR 
variabel 
år t 

där ~ ... 
" 

o 

Hestriktion: / s~~ / 

uttag från maxim~lt ut
skattereg- tag frin 
ler ings- skatteregle-
fonö. år t ringsfond år t 
(numeriska (numeriska värdet) 
värdet) 

(för s~ -ekvationen) 

L O och SP 
i)t-1 

förändring i total
aparande å.r t vid 
föregående års ut
debitering 

~ 

totalsparande 
föregående är 

+ 
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totals:parande
förälldring år 
t vid. föregil.en
de <lrs utdebi
tering 

1 
.4 ~-1 

förändring i 
!conjunktur
variabel år 
t-1 

förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föregåen
de irs priser 

+ 



(13o) 

...._______._ 
legal t k.a.:pi
talsparande
minimum år t 

+ 

l egalt maximalt 
uttag från skat
teregleri l'lgsfond 
ärt 
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eller b) 
TP 

st-1 + 

\. 

förändring av total
sparande år t vid 
för egående års utde
bi tering 

legal t kapi
talsparande
minimum år t 

legalt k.a.pi
talsparande
minill!Um år t 

+ 

+ 

legal t maxi
mal t u ttag 
från skatte
reglerirJ8s
fond år t 

s~ 
t 

legalt max1-
malt uttag 
från skatte
reglerings
fond år t 

totalsparan
de föregåen
de år 

och 

förändr ing av at
färsverkasparande 
år t vid föregåen
de års priser 

förändring av to
talsparande år t 
vid föregående års 
u t debitering 

,______.. 
totalsparan
de f öregåen
de år 

förändring av af
färsverkssparande 
år t vid föregåen
de års pr iser 

c) eller om enl . 13 a-b: { s;D l > l -D l Smaxt så gäller 

-D st .....______._.. 
uttag från 
skattereg
leringsfond
en år t 

~ 
uttag från 
skattereg
leringsfond
en år t (nu
meriska vär-
d~~) 
Sma.xt 

maximal t u t tag 
från skat tereg
leringsfonden 
år t 

maximal t u ti;ag 
från skatte
regleri~sfond
en år t (llUlll.eris
ka mi.rdet) 



(14) 

{15) 

(16) 

As~ 
xt "' x:t-1 

kapitalsparande-
förändring år t 
vid föregående 
års utdebitering 

ÅSKP 
t 

:x:t = xt-1 
Pt = Pt-1 

förändring i ka-
pitalsparande 
år t vid före-
gelende års ut-
debitering och 
affärsverkspriser 

(L~ + L~)min 

mini~l l ångfris
t i g och.kortfris
tig upplåning år t 

l\ST 
t 

xt=xt-1 

förändring 
av totalspa-
rande å.r t 
vid f"dregåen-
de !rs utde-
bitering 

ASK 
t 

xt = :x:.t-1 

~ 
kapit als:pa...-
rand.eförä.nd-
r ing år t vid 
för egående års 
utdebitering 

investerings
minimum år t 

+ 

.(\~D 
;)t 

föriKåriåg i av-
sättnin.g till eller 
uttag från skatte-
regleringsfonden 
år t 

6_Pr0t 
P t Pt-1 

förändring i af-
färsverksspara.n-
de år t vid före-
gående års priser 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. total
sparande år t 
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totalsparande vid 
föregående års u t
debitering och af
färsverkspriser mi
nus totalsparandemi
nimum år t (legalt) 



(17) 

(18) 

(19) 

~nl t 
~ 

legalt total
sparandemini
mum år t 

Villkor : 

l 
1J1ia_xkt 

_____________.. 
lllllximal l il"'lg
frbtig U:f>l1-
l .L"lir>c år t 

kassan vid 
"öör jan av år t 
minus minimikas
san vid årets slut 
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( Z. o) 

Om parentesen ~ O sätts uttrycket lika med 

noll . 

r6(rt) (kreåitma.rknaQsvolitisk restriktion) 

dar•• T l y '- .> o L•U;8.'-A.t -

= r7(rt) (kreditmarknadspolitisk restriktion) 

~ 
:na.xi mal kort
fristig up:;
l.inil'lg :tr t 

5 rJkx1 
t ,____________.... 

maximal stock 
av kortfristi 
ga 1.1n vid slu
tet av år t 

= b 4 . Zt_2 (legal restr:i...'<tion) 
J 

förskotts
del i skat
teunderlaget 
år t 



Restriktion för 18-20: 1) 

rkx.k 
t 

+ 

maxioal långfristig och 
kortfristig upplaning 
.ir t 

> 

minimal långfris
tie och kortfris
tig upplå,ning år t 

politiskt känsliga inves
teringar år t 

k 
unaxt 

k 
!iiiaxkt' förutsatt att ~axk.t < s~axlt s

1
k 
t-1 t k s~axl - s k Jkxk >s k _ 'Lk ) 

Lffiaxt = 1t-1' 
förutsatt att - Liiiaxlt t t t-1 

Om 

totalsrarande il.r 
t vi~ föregående 
års utdebitering 
och affärsverks
priser 

> 

legalt total
spara.ndemini
mur.1 år t 

minimal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning år t 

maxi~al langfris
tig och kortfris
tig upplåning år t 

1) Vid den alternativa formuleringen av investeringsminimum (dvs exklusive 
politiskt känsliga investeringar): 

(rl;axkt + ~axt) Z (L; + L~)min. 



(20a) 

(2la) 

(22a) 

(2.3a) 

så gäller 20 - 2.3 a • 

(Förutsatt att ~Ot > O gäller samtidigt att : 

Llu.axkt + Liöaxt z (L~ + L!)min -

lånemaximum 
å r t 

låneminimum 
år t 

L- ~o t • ~l+lt)ht + (1-ht)(Hdt~ ~ ) .,... 
politiskt känsliga investeringar år t 

STJ> 3TP 
t t - . xt - xt-1 

Pt = Pt-1 

totalsreran- totalsparande år 
de år t t vid föregående 

!rs u·~debi te ring 
och affärsverks-
priser 

.Q xt o 

utdebitering3-
höjning fr t 

4 Pt o 

förändring av 
affärsverks-
priserna år t 

Lj~ O (= ~xt . zt- 2) 

den autonoma 
skatteintäkts-
ökningen~ t 
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(248-) 

(25a) 

och 

.d (L~ )H = 
L--..,----' 

hypotetisk 
.förändring 
av långfris
t ig upplå
ning år t 

4(Lk)H = 
t . 
~ 

hypotetisk 
för ändring 
av kort
fristig liP'
låning å r t 

förändring av 
över- eller 
underskot t skas
san vid början 
av år t 

hypotetisk 
förändring av 
långfristig 
upplåning å r t 

(för ekvationerna 26 - 27) 

l l 
LmaXkt Lt- l 

hypotetisk maximal lång- långfr is
förändring fristig upplå- tig upplå
av lånsfris- ning år t (kre- ning år t 
tig upplå- ditmarknada-
ning år t restriktion) 

Ll (L k.) B L tb. 
~ ~ 
hypotetisk maXimal kort
förändring friatig upp
av kortfris- låning år t 
tig upplå- (kredi tmark
ning år t nadsrestrik-

tion aller 
:Legal r est rik
tion) 

k 
1t-l 

L-- .. 7 

korthis
tig U.pPlå
iling ar t-l 

L T 

förändring 
av kor t 
fristig upp
l åning år 
t-1 
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(26a:l) 

(27a:l) 

(26s:2) 

så gäller 26 a:l och 27 a:l 

men 

-l 
..6 Lt = 
~ 

föränaxing 
av långfria
t ig upplå
ning år t 

::: 

föränd:ring 
av kortfris-: 
tig upplå
ning år t 

hypotetisk 
.förändring 
av långfris
tig upplåning 
år t 

4(L~)H 

~ 

hypotetisk 
förändrihg 
av kortfris
tig upp
låning år t 

(för ekvationerna 26 - 27) 

> Ik.xk t 
l 

l.t-1 

hypotetisk 
förändring 
av långfris
tig upplå
ning år t 

maximal lång- långfris
fristig upp- tig upp
låning år t låning år 
(kreditmark- t-l 
nadsrestrik-
tion) 

hypotetisk maximal 
förändring kortfris
av kortfris- tig upplä
tig upplå.- ning år t 
ning år t 

kortfristig 
upplåning år 
t - l 

så gäller 26a: 2 och 27 a: 2 

-= 

förändring max:J..mal 
av lång.fris- l ångfri stig 
tig upplå- upplåning 
ning år t år t (kre-

ditiDB.rknads
restriktion) 

l 1t-l 
~ 

långfristig 
upplåning 
år t-l 
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(27a:2) 

(26a:3) 

{27a:3) 

ALk = .4 (Lk)H 
t t + 
~ 

förändring hypotetisk 
av kortfris- kortfrist ig 
t ig upplåning upplåning~-
år t förändring 

år t 

differensen mellan 
hypotetisk och maxi
mal långfristi g upp
låning år t 

Restriktio~~ b L~ - L~-l 

!11e1:n_!!t_!v_ ~:.2, {för ekvati onerna 26 - Z7) 

Om . 
hypotetisk maximal lång-
förändring av fristig upp-
långfristig låning år t 
upplåning år t {kreditm.ark-

nadsrestrik
t i on) 

.. 
långfristig 
upplåning år 
t-l 

och ~ (L~)H > ~ (där Li'kxlt ~ L~xkt) 
' 

hypotetisk maximal kort- kortfris
tig upp
låning 
år t-l 

legal 
restrik
tion 

förä.ndring fristig upp-
av kortfris- l åning år t 
tig upplåning (legal res-
år t t riktion) 

så gäller 26 a:3 och 27 a:.3 

L~--~,~~ ~ 

förändring hypotetisk 
av långfris- långfristig 
tig upplå- upplånings
ning år t f'ö:rii.ndring 

år t 

l l 
Restriktion Il Lt ~ Lmaxkt 

AL~ = rkxt 
L.-----,----.1 L w 

förändring maximal 
av kortfris- kortfristig 
tig upplå- upplåning 
ning år t år t 

differensen mellan 
hypotetisk och 
maximal kortfristig 
upplåning år t 

k 
1t-l 

L- J 

kortfri stig 
upplåni ng 
år t-l 

kreditmark
nadsrestrik
tian 
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~1e~n~tiv __ a~4- (för ekvationerna 26 - 27) 

hypotetisk maximal 
förändring långfristig 
av långfris- upplåning 
tig upplå- år t (kre
ning år t ditmarknads-

antingen 

A.(L~)H ~ 

hypotetisk 
förändring 
av kortfris
tig upplå
ning år t 

restriktion) 

... ,., 
maximal 
kortfristig 
upplåning 
år t 

eller enligt ekvation 27 a;2 

A L~ '7 !laxt 

<---v--> 
förändring maximal kort
av kort- fristig 
fristig upplåning 
upplåning år t 
år t 

l 
L t-l 

långfristig 
upplåning 
år t-1 

l~ortf'ri stig 
upplåning 
år t-1 

kortfris
tig upp
låning 
år t-1 

eller b) om enligt ekvation 26 a;3 

> 
~------~~ ~ ---..--..._/ 
förändring maximal 
av långfris- långfristig 
tig upplåning upplåning 

långfristig 
upplåning år 
t-l 

år t år t (kre
ditmarknads
restriktion) 

eller c) om 

4 (Ll)H = 
(_ ~t 
hypotetisk 
.förändring 
av långfristig 
upplåning år t 

l 
Lmaxkt 
~ 
maximal lång
fristig· upp
låningår t 
(kreditmark
nadsrestrik
tion) 

11 
~ 
långfristig 
upplåning 
år t-1 
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(26a:4) 

(27a:4) 

och samtidigt 

.A (L~)H 

hypotetisk 
förändring 

k ')' Lnaxlt 

av kortfris
tig upplåning 
år t 

~ 

ma:ll.'"imal kort
fristig upp
låning år t 
(legal res
triktion) 

Lbkxkt) 
...____.,.____. 

legal 
restriktion 

kreditmark
nadsrestriktion 

så gäller 26 a:4 och 27 a:4 

föränd:ring 
av långfris
tig upplå
ning år t 

.. -
förändring 
av kortfris
tig upplåning 
år t 

l 
Lmaxkt 
~ 

maximal 
långfristig 
upplåning 
år t (kredit
marknads
restriktion) 

maximal 
kortfris
tig upp
låning 
år t 

I fall a gäller därmed: 

(L! + L~)min < (L~ + L~) 
långfristig 

k 1t-1 ..___________.. 
kortfristig 
upplåning år 
t-l 

l 
1t-l 
~ 
långfristig 
upplaning 
år t-l 

k 1 t-l 
~ 

kortfristig 
upplåning år 
t-l 

lånemaximum år t låneminimum 
år t och kortfriatig 

upplåning år t 
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(28a ) 

(29a) 

(30a) 

(31a) 

inbeto.ll'lings
över- eller 
underskott 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl . total-exkl . kapital

sparande in.lcl . 
avsättning till 
skattereglerings
fond år t 

sparande ar t 

SKP TP 
t st 

+ 

avsii.ttning 
till skatte
reglerings
fond år t 

SD 
t 

kapita!Gpa- total snaran-
de år t 

förä.>1drin8 i 
rande ar t sk:atteregle-

ringsfond ar t 

(~ s~ ~ KP Sm;ml t ) 
_, 

kapital- legalt ka.-
sparande yitalspa-
år t rander.lini-

mwn år t 

SKP TP 
~D st 

st = o 

~ 
kapitalsparande totals:paran-
år t ex.lcl . u t tag 
f r ån ska t t ereg-
leringaf ond 

inbetalni.n,ss
över- eller 
underskott år 
t (exkl . kapi
tal sparande) 
exkl. investe
ringsminimum 

de år t 

inbetalnings
över- eller 
underskott :U
t exkl . kapi
talsr.aranö.e 

s+D 
t 

avsättning 
till skatte-
regl erings-
fond år t 
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(32a) 

251 

inbetalningsöver- eller Ul1derskott ar t exkl. ka~itals~arande 

...___....., 
l~ng
fris
tig 
~~1:;>1~~ 
ninc 
O.r t 

+ 

, __ 
kort
rr·is
tig 
u~yl&
ni~ 
:irt 

+ 

>o 

......________. 
inb€talnil1GS
över- eller 
underskott .ir 
t e.x..l<l. kapi
tal.sparand.e 

'-----...----" 
ka:;:itals:pa
rande år t 
exkl. uttag 
från skatte
regleri::-Jgs
fond. 

N 
om Prt > O ) 

~~ 
kassan vid bör- inves
jan av år t mi- terings-' 
nus minimikas- mini
san vid slutet vum 
av år t ir t 

< o N 
om Prt < O 

N5KP 

!:D 
st= o 

= 

L---y----' 
kapitalsparande 
år t (exkl. ut
tag från skatte
regleringafond) 
exkl. investe
ringsminilllum 

sKP 
t 

s-D= o 
t 

L---...-----' 
kapitalsparande 
år t exkl. uttag 
från skattereg
leringsfond 

kapitalsparande år t exkl. uttag från skatterecleringsfond 

+ 

....___.., ...__. '-- - ... "' ----......-.-' 
lång- kort- inbetalnings- kapitalspa- kassan vid bör-
fri:>- fris- över- eller rande år t jan av å.r t mi-
tig tig underskott år exkl. uttag nus minimikas-
Up;?lc},- uppl~ t exld. l<:api- från ska. tte- san vid slutet 
ning ni ng talsparande reglerings- av år t 
år t år t fond 

..____._..... 
investe-
ringsmi-
ni mu m 
&r t 



(33a) ~-1 

kassan vid bör
jan av år t 
exkl. investe
rinssr.~inimv.n 

> 

ka.ssan vid bör
jan av år t 

:omssan vir.. b:5r,Jan av är "t o:imu: mini:r.ikassan vid slo.tet av 
iirt 

+ 

....____.., 
l &ng
fris
tig 
up~ 

lån i ng 
år t 

~ 
kort
fris
tig 
u:pp
l.inine 
ar t 

> -

~t-1 

-----------inbetalnill€5-
över- eller 
underskott år 
t ex.lcl. kaJ:Ji
tals:f)arand.e 

> 

c:. 

'--------~ 

( s s ) + Ft_1 - Fmint 

ka.1:i tals:pa.
rancle år t 
exkl. uttag 
rr&n skatte
re.;lerinc.--s
fond 

~t or.; 

~ ... , . 
l'::J:lnt om 

kassan vid bör
jan av år t mi
nus minimikas
san vid. slutet 
av är t 

SFt-1 > 

SFt-1 ~ 

...____ .-> 
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'----..----' 
investe
ringsmi
nimum 
år t 

.. ---..-. "'-....--' 
kassan vid 
"b0rj= av 
år t 

kassan vid 
bi) r jan av 
år t exkl. 
investe
ringsmini
il'lUl'i't 

r.1inimikas saJ.l kassan vid rninimikassan 
vid slute.t börje.n av vid slutet 
av år t a.r t av är t 



(34a) 

förändring 
i nettoin
vesteringar 
år t 

förändring 
i investe
ringsmini
mum år t 

förändring i öve~
eller underskot"tskaii
sa.n (exkl. ittve,ste
ringsminimum). vid 
början av 14' t 

förän.dri.ng av 
konjunkturva
riabel år t-1 

"!le,;toi>'lV~<:

teringar år t 

-i:J.hnt) 

-------_.j 
invc:;~crL"l,;;:;;

minimum år t 
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förän.dring i 
kapitalsparan
de år t (exkl, 
uttag från 
skatteregle
ri.ngsfond) 
exkl . inves
teringsmini
mwn 

förändring i 
inbetalnings
övel'- eller 
underskott år 
t (exkl. kapi
talsparande och 
investeringsmi
nimum) inkl . av
sättning till 
skattereglerings
fond 

+ 



35a) A 9
F t 

L l 
t + L k 

t 

\.- J 

+ SKP 
!D 

.... 
st .. o 

+ N Pr 
t 
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N~ 
t 

kasaaför- lå.ngfris- kortfri s- kapitalspa- inbetalnings
över- eller 
underskott år 
t (exkl. ka.
pital spa.ran
de ) inkl. av
sättning till 
skatteregle
ringsfond 

'---.....,...---J 
nettoin
ves te
ringar 

ändrin,g tig u:p:p- tig upp- rande år t 
under år t låningå:r ning &r exkl. uttag 

t 

total3parande år 
t vid föregående 
dra utdebitering 
och affärsverks
priser 

t 

_______.., 
.lega.l t 
totalsparan
deminimum år t 

från s ka t te_,_ 
regl erings-
f ond 

reinimal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning å r t 

politiskt känsliga investeringar år t 

E.r t 

maximal lång
fristig och 
kortfristig 
up}~lånine år t 

så gäller 20b- 23b: 

l ) Vid den alternativa definitionen av investerin&~~ (dvs exkl. 
politiskt käns~iga i nvesteringar) är alltid: (Lt, + Lt)mint ~ 
~ (Lmaxkt + Lmax ) • En utdebiterings- och prisliöjning kan då inte 
utlösas av lånemiflimum. 



(20b) + 

...______, 
to tuls_a.~a!"
t:e :.r t 

legalt 
~ot~.!:;)c;.r-~.tn

~n;:lil!im..tc. :.r t 
t otals: .. '--1~\:.n
c..e ·.:r t. viu 

+ 

där 

[eL~ 
'--------...----.-' 

f :.i re c.·· .e,,:s.c ~.rs 
u"tci.cbi-:.er in.:; 
och affär svcrks
::riser 

.... -~ 
minimal 1~~~~=
t i{, och !cor tfr is
tig uypltni::l(; .'.:r t 

'"ati:~ l.::U.:f:ria
tic och kortfria
ti~ UP?lJninG lr t 

totalsparande år 
t vid roregående 
års utdebitering 
och afrårsverks
priser 

[ ~L~ + L; )min 

låneminimum år t 

~) 
t 

~ 
legalt total
sparr.ndemini
mum år t 

respektive 

lånemaximum år t 

Om parentesen~ O sätts uttrycket lika med noll. 
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---------~ legalt 
t.otal:J~W'~n
r.le:tll."..:.·.:-.\.1 .:r ~,; 

+ 



(2lb) 

...____.... 
utdebite
ringshöj
ning år t 

där 
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legalt 
totalsi;arandeninimu.m 
minus totalsparande 
år t vid föregående 
års utdebitering och 
affärsverkspriser 

mini;nal lfulgfris
tig och kortfris
tig u:p:plå.ning 

maximal Hi.ngfris
tig och kortfris
tig upplåning 

år t 

förskottets del 
i ska. t teunder-
1CI€et år t 

+ 

år t 

föreg&ende års affärsverks
priser multiplicerade med 
.försäljningsvol~en år t' divi
derad med föragaende års utde
bitering 

Om parentesen L O sätts ut

trycket lika med noll 

minimal långfris
tig och kortfris
tig u~plåning år t 

maximal långfristig 
och kortfriatig upp
låning år t 

totals"Oarande
minimu;; år t 

s~p > o. Om parentesen ~o si5.tts uttrycket lil~a 
xt ~ xt-1 med noll 
Pt = l' t-1 

totalsparande 
år t vid före
gående års u t
d~bitering och 
affärsverka
priser 

l) 

1) Vid den alter!'..ativa clefinitionen av investeringsminim-:J.m dvs exkl politiskt 
känsliga investering~ Y~ en utdebiterings- oc~ prishöjning inte utlösas av 

lå.neminimum. Parentesen [(L~ + L~)min - (Lib.xJct + ~axt~ utgår då. 



{22b) 

(23b) 

1.1 xt 

:l::t-1 pt-1 

förändring relativ ut
av affärs- debiteringG
verkspriser höjning &r t 
år t 

~ 
affärsverks
priserna fö
regcend.e år 

AYam 
t 

~ 
den autonoma 
skatteintäkts
ökningen å.r t 

.6,xt • zt-2 

~ 
den del av för
flkottet som är 
en följd av höjd 
utdebitering år t 

!l~e!A!t!v_I! ! 2(för ekvationerna 24 - 35) 

Om 

så gäller 24 a - 35 a 

!l~e.tnlitiv_I! § (för ekvationerna 24 - 35} 
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Om s;P < s.Ynlt och {L! + L~)min '> (Likxkt + ~axt) 
xt=xt-1 
pt=pt- 1 

totalsparande legalt 
år t vid före-totalspa
gående års ut-randemi-

minimal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning år t debitering nimum 

ärt 

eller om 

~ 
totalsparande år 
t vid förec:lende 
~s utd.ebi terinc 
och affärsverks
priser 

> -
],.egalt 
totalsparande
minimum år t 

och 

maximal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning år t 

(Ll Lk) . >(,.;L .. ,, T~ ' t + t m1n u.~t+u .. axt' 

minimal liLne
fristig och 
kortfristig 
upplåning 
år t 

maximal ling
fristig och 
kortfristig 
U!)plåning 
å.r t 



(24b) 

(25b) 

(27b) 

så gäller 24 b - 35 b) 

b (L!)H 
t___,...-----' 

hypotetisk 
förändring 
av långfris
tig upplå
ning år t 

A(Lk )H 
t 

L....--.,--_., 

= 

= 

hypotetisk 
fQränd.ri.ng 
av kortfris
t i g upplå
ning år t 

= 

förändring 
av långfr is
tig upplå
ning år t 

~Lk = 
~ 
förändring 
av kortfris
tig upplå
ning år t 

L~ 
t 

maximal ilig
fristig upp
låning år t 
(kredi tmark
nadsrestrik
t i on) 

maxi.mal kort
f risti g upp-
1.åning år t 

.t\ (Ll )H 
t 
~ 
hypotetisk 
förändring av 
långfristig 
upplåning år t 

~(Lk)H 
t .._____ 

hypotetisk 
förändring 
av kortfristi g 
upplåning år t 

I fall b gäller därmed: 

(L~ + L~)min 

l 
1 t - l 
~ 

långfristig 
upplåning 
år t - 1 

k 
1 t - l 

'-----.------' 
kortfristig 
upplåning 
år t - 1 

= l k 
Lmaxkt:. + Lmax 

lånaminimum å.r t långftisti g 
~ 

lånamaximum år t 
och kortfri stig 
upplåning år t 



(28b=28a) 

(29b=2"9a) 

(301:F30a) 

(311:F3la) 

N Pr 
t + 

inbetalnine~ inbetalnings-
över- eller över- eller 
underskott år underskott år 
t ( eX!d. . lm :r-i- t e;>d~l. total
tals:parande) S!l2.l'ande frr t 
in.ld . avsätt-
ning till skat-
tereeleril"'~S-
f ond. 

,.,J CP 
"t 

,TF 
"'t 

avsätt~ 
till skatte
reglerings
:fond år t 

..._ ____ __.. 
kay,i talspa 
rrulde år t 

totalsparan
de ilr t 

driftsspa
rande ar t 

.,KP STP s+D 
o:) t t t 
- D o st 

lca:9itals pa.ran- totalspa- avsä"ttning 
de ~ t ex..lcl. rand e ilrt till skatte-
uttag fr.ln reg lerings-
s~tteregle- fonden år t 
rinGafond 

H Pr H 
t 

rrp .... 
-t 

'---..------' 
inbetalnings- inbeta~s-
över- e ller över eller 
underskot'~ år u nderslcott !r 
t (exkl . kapi- t exkl . ka:pi -
tals:pa.rande) ta.ls."l<l.rande 
exkJ. . investe-
rincsrnininn.un 
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N -~ +D 
(~= Fr~ eftersom st = o) 



{.32b=32.a) 

in be ~alnint,;s<.svar- eller ~mders!<:ott il-r t ex.l<l. kapitals:pa.rancie 

Hmc
fris
tig
u:p:;::ll
nine; 
lrt 

+ 

kort
fris
tig 
u:)rL\
nii10 
år t 

ka:;:>italsparanö.e 
:1r t (exkl. u t
tag fr:l.n fll'".a tte
regleri:tlJsfonrl) 
exl;:l_. i:'lveste
ringst:linil!\um 

+ + SI<P 
!D + (SFt-1 - SFmint) 

inbetalnings
::>ver- eller 
underskott ur 
t exkl. kapi
tals:;:e-rande 

'-- sj ... o J ... 
kapitalspa-
rande <lr t 
exkl. uttag 
fr§.n ska t te
reglerings
fond 

kapitalsparande 
år t exkl. uttag 
frln skatteregle
rincsJ;ond 

~ 
kassan vid bör
jan av år t mi
nas minimikas
san vid slutet 
av år t 

l':a::;>i. talsparande är t e.:dcl. u. t ta,; friin sl<"...attereglerine-sfond 

L l 
t + 

lW"!g
fi'is
tig 
:t:;>:pli
nine 
~"Lr t 

L k 
t 

:'Cert
fris
tig 
u:ppLl
nir.g 
år t 

iCP 
S.a. 
s..'::n 
t 

+ N Pr 
t + 

inbetalnings
över- eller 
undersl<ott år 
t exkl. kapi
tals:,:>arand~ 

() 

SKP 
t 

s-D-c t -

ka)italspa- kassan vid bor
rande år t jan av år t mi
e~l. uttag nus minimikas
från skatte- san vid slutet 
reglerings- av år t 
fond 
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\.. .) 

investe
ringsmini
llJil.ll\ år t 

investe
ringsrni
nirnurn ii.r t 



(33b=33a) 

(341:!) 

o) 

o 

kassan vid bör
jan av ~.:r t 
exkl . ' investe
ri.ngsmin:ir.ru~ 

kassan vid bi:ir
jc:.n av år t 

l~ssan vid bi:irjan av .lr t minus miniroikassan vid slutet av 
art 

.l 
J., t 

--...----' 

l.lr>..(;-
fris-
t i {; 
uppE.-
ning 
~ 
~ ... 

~ 

....___.__,J 

kort-
fri .l-· 
tic 
urrl::.-
ninc .... ... • 

• ~ s_N sFmin,· ) \_,... Ft-1 = t 

= 

+ 

inbatc-.J.ninGs-
över- eller 
m:uicr:.~ott ::r 
t ox.k.l . !:c.~i-
',;~.1-'l,:.·arande 

Nrb 
t 

föräildring 
av investe
ringar år t 

invest~rings
minimum år t 

ka.:pital s!)a-
rancie 6:r ... 

" exl:l . ·.J.ttag 
fr..._"l skatte-
rer;leri..nas-
fon ö. 

"investeringarna 
å r t -l 

kassan vid bör
j~ av ."-.r t mi
nus minim:U:a.s
san vid slu. tet 
:l,V ~.r t 

N-R. 
IfiiJ.Dt 

·~ 
investe
ringsmi
nir.n.lll1 .:r ".; 



(35b=35a) 

~ 
k:assa.föränd
r ing under 
år t 

..__ ___ J 

kassan vid 
slutet av 
år t 

l ituefris
tig upp
låning ;.\r 
t 

+ 

miniinikassan 
vid slutet 
av ex t 

.__ ___ / 
kortfris
tig up:p
lfuring 3.r 
t 

+ 

k:api t<llsrsa
ranc!e år t 
exkl . uttae 
frin Gl-..atte
regleri.nes
fond 

+ N Pr 
t 

inbetalnings
över- eller 
underskott år 
t (exkl. ka.
pital~paran
dc} inkl . a.v
sä t tni.nG till 
skattereele
rinesfond 
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N~ 
t 

'---~./ 

nettoin
ves t e
ringar 
lrt 
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16 • ENIJOGEN'A OCH EXOGENA VARIABLl!:R 

Endogena variabler 

N _H NliriR. z Jtt ~nt' t-2 ' ~~ ' ~ ~k, 
xt .. xt-1 

L\ S~ , /:lS'N' , 5~, (jS~ 1 

xt=xt-1 xt~xt-1 xt~xt-1 
Pt•Pt-1 

Utöver vad som sagts vid den f öregående modellen, gäller att (L~ + L~)min, 
8 Lmaxlt. Lffiaxkt och ~t inte kan anta negativa värden. Vad restriktioner 

och koefficienternas värden beträffar gäller i övrigt vad som sagts under 

r espektive ekvation i avsnittet om den sparandefinansierande kommunen. 

Exogena variabler 

5 67- w N_R .~ 
Et+1' Bt' Nt+1' Nmaxt-1' pt ' It_1' Stt ' Kt' Kt-1' m, lt ' ht' kt , Ft-6' 

fit-3' fnt-2' zt- 3' dgt - 2 ' 1t -2' ogt-3' kt-2 ' to' Vt-3' vt-2 ' xt-1 ' xt-2' 

xt-3' zt-3 ' zt~' zt-5' p~~~w, Bit-s' ~t' Ut-1' S~1 ' Prot-1' Prot ' 
T s D s D s D 1R ,.K 3D s~ 1 s pt=pt-1 

5t - 1' st-1 ' 5t-2' 5t-3 ' t-1 ' "'·t-1' .._1, t-2' Rt - 2 ' Ft-2 ' 

~int-1' 
NKP 5t-2' 

N #f 
wt-1' Prt' rt' 

s k 
Lt-1' pt-1 ' 

l 
1t-1' Qt ' 

N~. 
~nt-1' 

NICP 3t-1' 
k 

1t-1' 

3 n n 
Rt-1' dt ' Pt' Pt-1 ' 

2 
POt ' 

3 
FOt' 

4 
POt' wt , t, 

TP 
s t-1' 

3 
Rt-2' 

s 
Ft-1 ' 

l 
Lt-2, 

t 
1t-2 ' 

N Pr N 
t-1 

"'74 st. 1) 

1) Inkluderas den detaljerade vers ionen av den hypotetiska investeri ngsvolymen 
stiger antalet exogena variabler till 102. 
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17 . EKVATIONERNA I MODELLEN 

Modellen består av 35 st ekvationer. Av dessa &r - förutom jämviktsvillkor et -

14 st beteendeekvationer, 5 st t eknisk-institutionella relationer, 7 s t legal a 

eller finansiell a likheter samt 8 st definitionsmässiga likheter : 

Beteend~ekvationer (14 st ) 

beteenderelationer 

~ ( som följer av en 
konvention) ·, 

Teknisk-inst i tutionella ekva

tioner (relationer} (5 st ) 

Övriga ekvationer (15 st ) 

legal likhet : 

fina nsi ell likhet: 

defi nitionsmässig l ikhet: 

l (Nl~) , lO ( ~m) , 13 (S~), 24 a ~(L~)HJ 

25a [ ,6. (L; )H], 34a ( 4 NI~) 

20 (s:P), 21 ( ,1xt ), 22 (4pt ), 

24 b [ &)(L~)HJ 25 b ~(L~)~ , 

2 (NI~int), 5 (b L~~, 6 (..1 5 Fmint}, 

l k 
17 (LI!laY..kt) , 18 (Lmaxkt) 

xt=xt-1 

9 (~nlt), 19 {~~xlt), 23 ( Y~) 

ll 

K 
14 (ASt ) , 15 

~=~l 

29 (s~ ), 30 (s~ ) 
s-D=o 

t 



Figur 7 



Figur 7. Pilschema över modellen !'"or en Unefinansierande kommun 
- statlig styrning via kreditmarknaden (EX ANTE) 

(Inramade variabler bestäms av modellen . Variabler indicerade 
med l bestäms på annat sätt än i modellen för den sparande
finansierande kommunen . Tillkommande variabler i förhållande 
till denna modell är indicerade med 2 . Följande är inte utritat: 

NI~: s bestämnings.faktorer, b-fallet för ~~ (L~)H, (L~)H, 

L~, L~ samt alternativen a :2 och a : J för L! och L~ . I fall b 

för N~ bor tfaller pilarna från 3Rt- l och :Bt_2; 

:;,Ot = politiskt känsliga investeringar i l~ . Linjer med marke
ringen - • - • - ·- • - betecknar sambsnd när en restriktion 
utlöses . Vid A tJ!m- ekvationen markeras t i llkommande samband i 
b-fallet med · · · · Y · • • • • • • • • • • Löpande priser . ) 



nv O ~ =Pt-1 D o D D 
sT P o o D D D ~=Xt-1 
pt=Pt-1 

D D D D 'R 

"ro D D D o D 
[§?] D D D 

l sKXt=xt-t l 0 o o D D l . 
l sK P D D D D D l ~=Xt-1 

=P -1 
o D D D D ID Np * r t 

~~.L~inl2 
D D D D D !o 

r D D D D D !o 
1Llmaxkl

2 
D D D D D !o 

lLkmaxl<l
2 

O !o D D o o 
I5Lkmaxd

2 
D D D o D j D 

l sTPI
1 O 

. 
D D D D I D ···· ......... ... ... •• ()oo • .. : i 

Q D D D o o lo ! 

0 1
0 D o 

~ D D D D o 
IAvamj D D D D D 
l (~}Hj2 D D o D D 
~20 D o D o 
UCJ2o D D D 
UJ2o D D D 
l t{Pr l D o D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D 
D o D D 

D D D D 

o D D D 

~ D D D D 
~10 D D o 



Variabel t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

l NIH l D D D D D D 

2PO D D D D D D 

INt~inl D D D D D 
f n D . 
f i ! 
F D l 

l 
· o t 

z D l 
k D i 

! c g D l 
v D D l 
m o D ' 

l .o. vak j o 
p67-w D D D D 

pn D D D D D 

Bi 

låuakj 

w 
t 

1
9fminl 

ss o o D 
lsmqxl o o D D 

K D D D D D ! 
m o D D D D !o 

ls~nd D D D D o !o 
l S~nd' O D o D D lo 

Jpo D D o D D !D 
l 

l~ouam l D D o D D ·o l t l 
~ 

. 
D D D D D l l 

\5~t=xt-l l D D D D o l . t t . 
l . l 

Fro D D D D 
. l . 

~=Pt-1 D l . l 
l.j sT P o D D D D l Xt=Xt-1 . . 

J\=Pt-1 n n n n n_ In.. l l lo 
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Jämviktsvillkor 

Jämfört med den sparandefinansierande kommunen har beteendeekvationer till
konmut för den kortfristiga och långfristiga upplåningen. Modellen för den 

lånafinansierande kommunen innehåller däremot inte någon beteenderelation 

för förändringen i avsättningen till eller uttag från kapitalfonderna. 

Kreditmarknadsrestriktionen om maximal kortfristig respektive långfristig 

upplåning har vidare tillkomroi t såsom teknisk-institutionell relation. Låne

minimum förekommer dessutom såsom finansiell li~et i stället för finansiellt 

totalsparanderninirnum. Jämfört med den sparandefinansierande koromunen finns 

det även en legal likhet för den maximala kortfristiga lånestocken. 

18. TIDSFÖLJDEN 

Vid gjorda antaganden måste såväl lånaminimum (ekvation 16) som låne-

maximum (ekvation 17 - 19) bestämmas före såväl totalsparandet, utdebi-

teringen, affärsverkspriserna (ekvation 20-23) som den långfristiga 

upplåningen (ekvation 24 - 27). Det är däremot inte r~got som hindrar, att 

upplåningen bestäms före i stället för efter totalsparandet, utdebiteringen 

och afrärsverkspriseroa. Modellens innehåll påverkas inte av en sådan 

.förändring. 

Vad tidsföljden i övrigt beträffar kan antagandet, att upplåningen bestäms 

före investeringarna, sättas ifråga. Ett alternativt angreppssätt är 

exempelvis att låta den autonoma nettokostnadsförändringen, investeringarna, 

upplåningen, utdebiteringen och afråraverkspriserna bestämmas vid en 

samtidig avvägning dem emellan. Denna fråga diskuteras närmare i appendix 3. 
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19. BESLUTSVARIABLER 

Kommunledningens beslutsvariabler är följande: 

Utgiftssidan: 

Inkomsts idan: 

den autonoma nettokostnadsförändringen, investeringarna 

långfristig upplåning, kortfristig upplåning, utdebite-

ringen , affärsverkspri serna 

samt skatteregleringsfondens förändring, som kan avse utgifts- eller inkomst

siåan. 

Jämfört med den sparandefinansierande kommunen har kortfristig och långfris

tig upplåning tillkommit såsom beslutsvariabler medan kapitalfondernas föränd

ring bortfallit. Upplåningen är beslutavariabel inom det område, som anges 

av lånaminimum och lånemaximum. 

Jämviktsvillkoret är detsamma som hos den sparandefinansierande kommunen och 

anpassningen äger likaledes rum på både tillgångs- och efterfrågesidan. 

Tillgången på f inansiella medel kan dock hos den lånefinansierande kommunen 

vid bristande jämvikt även ökas med hjälp av kortfristig och långfristig 

upplåning. 

Jämfört med den sparandefinansierande kommunen har följande konventioner (= 

(= fixa beslutsregler) tillkommit. 

a. Om låneminimum är störr e än eller lika med l ånemaximum, upptas •nati-

mal t möjl ig upplåni ng. Utdebiteringshöjningen kan därmed undvikas eller 

minimeras. 

b. Kommunledningen förutsätta - !iksom i modei~ fär den ~&Ddefinansieran

de ~mmunen - respektera de legala restriktionerna. Den kortfristiga upp

läningen kan därmed inte Bverstiga den maximalt tillåtna enli~t kommunal

lagen. 
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Fig. 8 . Strul<turschema över modellen för den lånefinansierande kommunen -- statlig 
styrning via kreditmarknaden ( ··· ..... resp.-·-·-betecknar samband enligt ek
vationerna nr. 10, 13, 17, 18, 20-22, 25-27 exklusive fall a resp. a:l för ekvationerna 
nr. 26-27 ). Seslutsvariablerna är inramade [::::=J 

Ordn. E•ogt'na 
nr. variable-r 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

12 

13 

Endogena variabler 
Exog<.'na 
variabler 
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20. MODELLEN EX POST 

20,1. ~~ ante • ex post 

Eftersom aen l ega la restriktionen om maximal s t ock av kortfrietiga lan är 

knuten till den beskattningsbara inkoms ten år t-2 (zt_2), kan det faktiska 

värdet (ex post) ej avvika från det planerade (ex ante) . 

Om detsamma antas gälla f ör stocken av kortfristiga lån vid årets början 

( 5L~_1 ), kan planavvikelser ej uppkomma för den legala restriktionen om 

maximal kortfristig upplåning under budgetåret (~t = s~t- 8L~1 ) . 
Tillgodosea denna restriktion ex ante , gäller därmed även detsamma ex post. 

20. 2 . Anpassningen vid planavvikelser 

A. !,l.!,rn~lJ.!!.B.J>.!.8.!!.<L.YVik~l~e.!:. 

Ekvationerna 1- 3) ar ex ante, dvs de uttrycker kommunens planerade (förvän

tade ) beteende . ~lanavvikeleer under budgetåret kan därefter leda till att 

det faktiska beteendet skiljer sig från det planerade, Liksom hos den sparan

definansierande kommunen kan sådana planavvikelser riskera störa jämvikten 

i modellen. De ursprungl iga planavvi kelserna utlöser då anpassningsrörelser 

i modellen så att jämvikt uppnås ex post . Dessa anpassningsrörelser har formen 

av planrevisioner enligt s k tilläggsbudget under löpande budgetår. 1
) 2 ) 

l) Enligt den s k stockholmsskolan bestäms planeringsperiodens längd av hur 
länge planerna är oförändrade. I och med att planerna förändras inträ
der en ny tidsperiod. Denna s k enhetsperiod kan dänned vara mycket 
kortare än budgetåret - exempelvis en vecka (Hansen, 1955, s . 80-81) . 
Enligt vår modell är planeringsperioden däremot lika med budgetåret . 
Med hänsyn till bl a det tillgängliga statisti ska materialet har det int~ 
varit möjligt att basera modellen på någon korta r e tidsperiod än så. 
Eftersom ex ante-budgeten utgörs av den ordinarie budgeten (fastställd 
på hö sten året före budgetåret) samt eventuella tilläggsbudgets (under 
löpande budgetår), t1.1låter modellen vidare planrevisioner (i form av 
tilläggsbudgets) under planeringsperioden {= budgetåret) . 

Enligt stockholmsskolan är det däremot inte möjligt att ändra planerna 
under planeringsperioden, 

2) s e nästa sida. 
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Avser de ursprungliaa planavvikelserna andra storheter än upplåningen, kan 

den lånafinansier ande kommunen å ena sidan ha större handlingsutrymme under 

~et löpande budgetåre t än den sparandefinansieranQe kommunen. Kommunen har 

då nämligen mö jlighet att uppve.ga de jämviktsstörande planavvikelserna med 

hjälp av anpassningorörelser på lånesidan , Genom att justera planerna för 

upplåningen uppåt , kan t i llgången på f inansiella medel därmed ökas. hestrik

•ionerna om legalt totalsparandeminimum eller mini roikassan kan då även till

godoses på denna väg. 

Den lånafinansierande kommune:ns handlingsutrymme kan å andra sidan i motsats 

t ill den sparandefinansierande kommunen - begränsas av statlig styrning via 

kredi~rnarknaden. t:nder det löpande bud~etå.ret i.a:n det visa s:.g, &.tt kornr.~ur.en 

öve:rske.t·~at lånemöjligheter:~a {= l ånem&.xi::r:1.".:T.. på de:ma mar::nad). ~~t fe"i.tiska 

h!lndli:ngsutrymmet beträffande upplåningen kan iliimed bli mindre är. plar:erat. 

Låneminimum {exklusive politiskt känsliga investeringar) och lånemaximum anger 

de gränser - påverkbara av staten - inom vilka upplåningen är en besluts

variabel för kommunen. Planavvikelser för låneminimum och lånemaximum kan 

medföra att dessa gränser i realit eten är snävare än planerat (=förväntat). 

2) Not från föregående sida. 

Enligt stockholmsskolan är betingade planer sådana , som gjorts beroende 
av vissa senare händelser under planer ingsperioden . Når händelserna 
inträffar, blir planerna obetingade och resulterar i handling 
(Hansen, 1955, s . 80- 81) . Vilka planer (av t ex alternativa sådana), som 
eller i vilken grad de förverkligas ,avgörs därmed av händelserna ifråga 
under planeringsperioden . Alternativt kan planrevisioner (beträffande 
beslutsvariablernas värden) under denna period betraktas såsom en följd 
av betingade planer för vissa exogena variabler (t ex pris- och löne
förändringen)under budgetåret. Vårdet på vissa beslutsvariabler · 
ändras inte under det löpande budgetåret, förutsatt att de faktiska vär
dena på de exogena variablerna är lika med de, som finns angivna i den 
ordinarie budgeten . Icke-förvänt-ade förändringar ( planavvikelser) f'or de 
exogena variablerna ifråga utlöser i stället planrevisioner för mot
svarande beslutsvariabler (t ex den autonoma nettokostnadsförändringen) . 
Kommunledningen beslutar därvid att ändra det planerade värdet på 
beslutsvariabeln ifråga, vilket därefter definitionsmässigt är lika med 
det faktiska värdet (ex ante= ex post) . 
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Kommunens faktiska handlingsutrymme beträffande upplåningen är då mindre än 
förväntat, vilket Y~n leda till att exempelvis planerna för den l ångfristiga 

upplåningen justeras nedåt under löpande budgetår .1 ) 

I den följande analysen betecknar pl anerad upplåning r espektive planerad 

investeri ng (enligt ordinarie budget och/eller tilläggsbudget) planerna ~ 

planavvikelsen f ör lånema.xi nrum . Det ä r således fråga om planerna i nnan de 

revideras. 

I ex ante-modellen är planerad långfristig upplåning mindre än el l er lika 

med planerat ma.xi!J[lllD. för denna upplåning. Vi koJJllller härefter att studera 

vad som händer i modellen, när faktiskt maximum för långfristig upplåning 

är så mycket mindre än pl anerat maximum, att planerad långfristig upplåning 

är större än den faktiskt maximala, dvs : 

)' (L~ )R 
J l ~---~.) 

planerad maximal planerad lån~- faktisk maxi
långfristig upp- fristig uppla- mal l ångfristig 
l åning år t ning år t upplåning å r t 

Samtidigt kan - men behöver inte - detsamma gälla för kreditmarknadsrestrik

tionen o:m maximal kortfri stig upplåni ng: 

l) 

(L~tl 
L------y--.--' 

planerad maxi
mal kortfristig 
upplåning år t 

(L~ l 
~ 
planerad kort
f ristig upp
låning år t 

(Lko!:t )R 
L----.,..----> 

faktisk maximal 
kortfristig upp
laning år t 

En förväntningsvariabel är en storhet, vars storlek vederbörande subjekt 
inte själv kan best ällllll8. (Hansen, 1955, s . ?8) . Alternativt kan upp
låningen betrakta s såsom en f örväntningsvariabel (och inte så som en 
beslut svariabel) för kommunen och såsom en beslutsvariabel för staten. 
Planavvikelser - och inte planrevideringar - är då möjliga f~r upp
låningen. 
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Den negativa planavvikelsen för den maximala långfristiga upplåningen riskerar 

störa den jämvikt mell an efterfrågan och tillgång på likvida ~edel, som 

föreligger i ex ante-modellen. Vi antar emellertid att planavvikelsen ifråga 

utlöser följande anpassningsrörelser så att j~kt uppnås ex post: 

a) Den icke-placerade långfristiga upplåningen kompenseras i f örsta hand 

av att planerna för kort fristiga lån juster as uppåt (förutsatt att 

kreditmarknadsrestriktionen om maximal kortfristig upplåning tillåter 

det): 

b) I andra hand minskar kommunens kassa mer än planerat, maximalt ned 

till miniminivån, vilket f örutsätter att : 

s_r P 
t 

L r 

planerad 
kassa vid 
slutet av 
år t 

(8_rmi~)R "'/ O 

~ 
fakti sk minini-
kassa vid sl utet 
av år t 

c) I tredje hand uppskjuter kommunen vissa av de finansiellt bestämda 

investeringarna (= investeringarna utöver investeringsminimum) 

Eftersom modellen utgår från att kassan och den· kortfristiga upplåningen an

vänds såsom bu.f:fert mot den långfristiga upplåningens svängningar, försöker 

kommunen således uppväga den icke-pl acerade långfristigaupplåningen främst 

med hjälp av större kortfristig upplåning och kassaneddragning än vad, som 

planerats före planavvikelsen för den maximala l ångfristiga upplåningen . 

Dessa åtgärder {dvs enligt punkt a och b) påverkar tillgången på finansiella 

medel medan punkten c avser efterfrågan på. sådana medel. 
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I ex ante-modellen delar sig modellen i fall a och b (beträffande investe

ringarna och kassan) från och med ekvation 24. I fall a är Lånaminimum 

mindre än och i fall b lika med eller större än lånemaximum. Anpassni ngen 

i ex post-modellen till den negativa planavvikelsen rör den långfristi ga 

maximala upplåningen skilj er sig i f all a och fall b . Vid den följ ande ana

l y sen behandlas de båda fallen av den anledningen var för sig . Ex post

anpa~l'mingen återges även i ett pilschema i figur 9 (sid 31 5) . 

20 .3. Anpassningen till den negativa planavvikelsen för den maximala 

långf r i stiga upplåningen i fall a 

Om i ex ante-modellen (ekvationerna l - 35), lånaminimum är mindre än 

lånemaxiDilllll - (L~ + L~ )min <. (Likxkt + Liäaxt) - så gäller ekvationer:oa 

24 - J5 (f all a) . Totalsparandat vid föregående års utdebitering och 

aff'årsverkspri ser kan f.!Bmtidigt vara större än , lika med eller mindr e än 

legalt totalsparandemini mum (alternativ I A och II A) . Vi antar inlednings

vis, dock att detta totalsparande är lika med eller större än legalt total-

sparandeminimum (S~ ?:. S~nlt) . Totalsparendet är då like. med 
Xt""'t-1 
pt=pt - 1 

totalsparandat vid föregående års utdebitering och affår~verkspriser 

(alternativ I !). 

Den planerade investeringsförändringen bestäms på t äljande sätt i fall a: 
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+ 

planerad in
vesterings
förändring 
å.rt 

planerad f ör
ändring i in
veateringsmi
nimum år t 

förändring av 
kapi talsparan
de (exkl . u t tag 
från ska ttereg
leringsfond och 
investerings
minimum) år t 
enligt plan 

l) 

planerad förändring 
i överskottskassan 
exkl. investerings
minimum vid början 
av år t 

planerad för
ändring i in
betalningsöver
eller underskot
tet/överskottet 
exkl. kapital
sparande, upp
låning och in
vesteringsmini
mum år t 

(ekvation 34 a) 

3 p1) 
• ,.6 ( Rt- 1) 

....._____.., 
förväntad 
förändring 
i konjunk
turvariabel 
år t-1 

Vid {Nr!)p baseras beräkningen av Ns~, NPr~ och ~-l på planerad 

upplåning (f örutsatt att lånaplanerna återspeglar verkliga planer och 
ej enbart önsketänkande). Den faktiska investeringsförändringen 

(NIR)R bestäms därefter av Ns~, NPr~, ~N- samt av differensen 
m~n faktisk och planerad upplåning. Al~e~nativt ran den faktiska 

i nvesteringsförändringen bestämmas av NS~ NPr: och ~ . , beräknade 
på basis av faktisk upplåning. Är fakti~ upplaning minar~ än planerad 
verkar dessa tre variabler då delvis ~åsom proxy ror styrning via 
kreditmarknaden. Detta förutsä tter dock att e , e , e > l. Är 
koefficienten < l återges investeringsreduce~ing~n tfil följd av 
den negativa planeringsavvikelsen för upplåning ej helt av ekvationen. 
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I investeringsekvationen ovan är värdena på variablerna eller dess bestämnings

faktorer bestämda under föregående å r (11 laggade0 ). Undantag härifrån är de 

statligt tidsbestämda investeringar na (Stt) i investeringsminimum. Vi antar 

emellartid att kommunen får ~örhandsbesked om vär det på denna statliga 

variabel på hösten året innan budgetåret , För enkelhetens skull antar vi 

därför att värdena på investeringsminimum (NI~nt) ' konjunkturvariabeln 

(3rt- l) och ingående kassa (~_1 ) är lika ex ante och ex post . För kapital

sparande (N§~ ), inbetalningsöver- eller underskott (NPr~) och minimi-
s =O 

t 

kassa (~n) antas endast smärre avvikelser mellan de planerade och fakti ska 

värdena kunna förekomma främst t ill följd av avvikelser mellan förväntad och 

faktisk pris/lönestegring . l) Dessa variabler är i övrigt enligt modellen 

ytterst bestämda av "laggade" variabler , 

Vid dessa antaganden kan beteendeekvationen 34 a endast medföra smärre 

avvikel ser mellan den planerade och den fakti ska investeringsförändri ngen . 

Planavvikelser för r estrikti onen om likvidi tetsminimum respektive l i kvidi tets

maximum kan däremot medföra större sådana avvikelser. 

I fall a är planerat likviditetsmaxim~ (förutsatt at t sfalnlt) : 

l ) 

(TLmax )p 
t = 

planerat l ikvi-
ditetsmaxiiiiUln 
å r t 

+ + 

,. 
planer at total- • 
sparande år t vid 
föregående års ut
debitering och 
affärsverkspriser 

(Lfnaxkt )p 
k p 

+ (Lma~) ..-> + 
• 

planerad maximal planer ad maxi-
långfristig upp-
låning å r t 

mal kortfrist i g 
upplåning å r t 

+ 

planerat i nbetal
niagsöver- eller 
underskott exkl . 
t otalsparande å r t 

planerad över- eller 
underskottskassa vii 
början av år t 

Diskussionen bortser från pl anavvikelser som beror på slumpmässiga stör
ningar (t ex planavvikelser f ör investeringar till föl jd av sträng 
vint er, som försenar igångsättningen). 



och planerat likviditetsminimum: 

... 

(TLmintl = 
L---..-----> 
planerat likvi-
di tetsmini.mum år t 

+ + 

planerat totalspa
rande år t vid före
gående års utdebite
ring och affärsverks
priser 

(Nifiknt )P = 
~ 
planerat inves
teringsminimum år t 

+ 

planerat in
betalningsöver
eller underskott 
exkl. totalspa
rande år t 

(L~ + L~)min p 

~ 

277 

+ 

planerat låneminimuro år t 

planerad över- eller under
skottskassa vid början av 
år t 

samt TLP (enligt ekvationerna 12, 26a, 27a och 35 a1:
1) 

l) 

TLP 
t = (NrRl 

t = (L
1 l t + (L~)p 

~ ~ ~ ~ 
planerad mängd planerade in- planera.d planerad 
likvida medel vesteringer år t långfristig kortfristig 
år t 

csip )p + 
xt:=:xt-1 
Pt""Pt-1 
~ 
planerat total
sparande år t vid 
föregående års ut
debitering och 
afrårsverkspriser 

upplåning 
år t 

.._____.----
planerat in
betal.ningsöver
eller underskott 
exkl. total
sparande år t 

Härled från ekvation J5 varvid SKP 
~D 

st =O 

enligt ekvation nr 2g och 30. 

upplåning 
år t 

planerad över-
eller underskottskassa 
vid början av år t 

+ Np :=: STtP + Np rt rt 



I fall a gäller att: 

TLP ~ (TLmaxt) 
p 

L---,..--~ 

planerat lik
viditetsminimum 
år t 

t 
~ 

planerad 
mängd likvi
ja medel år t 

~ 

planerat likvi
ditetsmaximum år t 

eller annorlunda uttryckt 

(L l + L k )p "-

-- t t 
L..---y---' 

låneminiml.lr.l år t planerad kort
fristig och 
långfristig upp
låning år t 

enligt plan 

samt att 

(bin l t (L~)f 
~ 

planerad planerad mi
kassabehåll- nimikassabe
ning vid slu- hållning vid 
tet av år t slutet av år t 

~ 

planerad 
kortfristig 
upplåning 
år t 

(Lll" <. 
t 
~ 
planerad lång
tristig upp
låning år t 

(Ltnaxktl 
~ 
planerad 
maximal lång
fristig upp
låning år t 

låneroaximum år t 
enligt plan 

planerad maximal 
kortfristig upp
låning år t 

= [ (r.ikaxkt )P + (LJkxt )P] 

planerad likvi
ditetsmaximum 
år t 

pl.anerad lik
viditetsmini
mum år t 

[<Li + L~)min] p 
t .. ,) 

planerat lånemaximum år t 

planerat lånemaximum 
år t 

278 
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Den maximala mängden likvida medel ex post ä r: 

(TLma:x:t)R = 

~ 
faktisk me.xi""!B.l 
mängd finansi
ella resurser 
å.rt 

+ {NPrt)R 

L---v-----' 
faktiskt inbe
talningsöver
eller underskott 
exkl . totalspa
r ande år t 

faktisk maximal lång
fristig och kortfristig 
upplånicg år t 

f aktisk miniroikassa 
vid slutet av år t 
minus !<..assan vid bör
jan 'i!V år t 

+ 

) 

f::.1t Gis~t total
sparande år ~ vid 
föregående års ut
debitering och ef
f'år sv er k spri ser 

Skillnaden mellan faktiskt och planerat likviditetsmaxicum blir därmed: 

+ 

R P (TLmaxt) - (TLma~) 

differensen mellan faktiskt 
och planerat likviditets
maxitnUJn år t 

differensen mellan faktisk 
maximal och planerad kort
f risti g upplåning år t 

differensen mellan f ak
tiskt och planerat inbe
talningsöver- eller under
skott (exkl . totalspar ande) 
år t 

= 

differensen mellan f aktisk 
maximal och pl anerad lång-
fristig upplåning år t 

[<S.i~ )R - <si~ >P] 
xt-xt-1 xt:xt-1 
Pt:Pt-1 Pt-Pt-1 

differensen mellan faktiskt 
och planerat totalsparande år t 
vid föregående års utdebitering 
och affärsverkspriser 

differ ensen mellan faleti sk 
minUrul~ssa och pl3nerad kesse 
vid slutet av år t 

Vi antar att planavvikelser i ekvationerna för TLP, (TLmaxp)p och (TLmint)F 

ej kan uppkomma för ~t-l (dvs ~t-l p = ~~-l) • Termen S ~ 
xt=-xt-1 
Pt=Pt-1 
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är vidare ytterst bestämd av tidsförskjutna variabler. Av liknande skäl som 

f .. s_ s_ · Np ~ h N.,.].. t d t .. l . k 1 or ~t-l' ~~1nt, r oc LW1nt an as en as smarre p anavv1 e ser 

vara möjliga för denna variabel. 

Planavvikelser för likviditetsminimum och likviditetsmaximum kan på indirekt 

väg förorsaka att den faktiska investeringsförändringen avviker från den 
planerade {innan planerna justeras nedåt). 

Vi antar dock att planavvikelsen för den maximala långfristiga och eventuellt 

den kortfristiga upplåningen - inte leder till att likviditetsnaximum ex post 

är mindre än eller lika med likviditetslrinimum ~.vs (TL~)R )' (TLroi~)~ 
Planavvikelsen kan då inte medföra att investeringsminimum underskrids. ) 

PlanavvLXelsen kan däremot leda till att de faktiska investeringarna ä~ mindre 

än de planerade. I vilken utsträckning, som detta inträffar, kommer att bero 

på hur den planerade totala mängden lil!:'lida medel (TL~) förhåller sig till 

den faktiskt maximala mängden (TLmaxt)R. 

Den planerade investeringsförändringen förutsätter nämligen att kommunen kan 

anskaffa den planerade mängden finansiella resurser (TL~). Detta kommer att 

vara fallet om kommunen kan låna {långfristigt eller kortfristigt) så mycket 

som planerats eller om exempelvis icke-placerade långfristiga lån kan kompen

seras av främst icke-planerad kortfristig ~pplåning eller kassaneddragning: 

l) 
Antar vi att den negativa planavvikelsen för -den långfristiga maximala 
- och evRntuellt ävenRden kortfristiga - upplåningen leder till att 
(TLmaxt) ~ (TLmint) gäller i stället i tillgängliga delar den 
diskussion·, som förs i fall b. 



O:n 

+ 

[l,,lJ'I· _ ' ·1.-. ·k -)Rl c: 
'- ~L:.~X t j 

pla."lerad r.~inus maxi
mal langfrist ig 'lliP
lånine h t 

maximum för icke
~laneraQ ~ortfris
tic u_p.r;låning = 
faktisk maximal 
minus :planera d 
kortfristig upp
lfuling är t 

[ ,.,,. cs;.t' 
x = 
" p ... 
' 

+ 
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planerad kassa 
nir:us fakt isk 
minimika.ssa vici 
slutet av å.r t 
= mG-Ximum för 
icke- planerad 
kassaned~ragning 

fe.ktisld min'-ls planerat 
inbetalni~söver- eller 
·..tnaerskot t eY.kl. total 
::JI:.arande år t 

faktiskt minus planerat to
taloparan~e år t vid före
gaen~e års utdebitering och 
affärsverkspriser 

så är '1'11-' 
t 

,:.:la:r.e::::·aC.. ;:-:i::.~1(-;c1. 

fiiU>.r..oiella 
rei:l:.t::-scr tir t 

r,:o.:-::i;r.al mängd 
finansiella 
resurser å.r t 

Denna förutsättning iöreligger i fall a:l och a :2. Kommunen slår då inte i 

likviditetstaket . Åtstramningen av kapitalmarknaden har i detta fall inte 

någon effekt på kommunens investeringsbeteende , 

B. l_all_a,!l_ 

Är n.i = 
<----.----' 
planerad mängd 
likvida medel 
år t 

(TLmax l 
t 

fakt i skt lik- planerat lik
Viditetsroar~- viditetsmaximum 
mum år t år t 

kommer den faktiska långfristiga r espektive kortfristiga upplåningen att vara 

lika med den faktiskt maximala mängden .(ekvat i on )6 a:l och 37 a:l) samt de 

faktiska investeringarna enligt ekvation 38 a :l att vara lika med de planerade 

{NI~) R = (NI!)P- och den faktiska kassan vid årets slut lika med mimmi

kassan (ekvation 39 arl), 



C, ;[all_S._;_2_ 

Är 

TLP < 
~ 
planerad mängd 
likvida medel 
år t 

(fall a:2) 

R 
(TLmaxt) 

faktiskt lik
viditetsmrod
mum år t 

planerat likvi
ditetsmaximum år t 
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, så är 

inte maximal kassaneddragning nödvändig för att finansiera de planerade 

investeringarna (ekvation 39 a :2). Den icke-placerade långfristiga upp

låningen behöver då inte nödvändigtvis uppvägas av maximal kortfristig upp

låning (ekvation 37 a :2), I detta alternativ kan den planerade investerings

förändringen även tänkas bli större än berälr.nat, förutsatt att i 

ekvation 34 a {ex post): 

(NPrN)R > 
t 
~ 
faktiskt inbetal
ningsöver- eller und~r
skott (exkl. kapital
sparande och investe
ringsminiznum) inkl. 
avsättning till skatte
regleringsfonden år t 

eller 

> 

..____ _______ __, 

faktiskt kapital
sparande exkl. uttag 
från skattereglerings
fonden och investe
ringsminimum år t 

planerat inbetalnings-
öva~ eller underskott (exkl. 
kapitalsparande och investe
ringsminiloum) inkl. avsättning 
till skatteregleringsfonden år t 

planerat kapitalspa-
rande erJQ. uttag från 
skatteregleringsfonden och 
investeringsminimum år t 

Restr iktionen om likviditetsmaximum utlöses däremot, ifall planerad långfris

t ig upplåning inte - helt eller delvis - kan placeras och detta icke helt kan 

kompenseras av icke-planerad kortfristig upplåning eller kassaneddragning 

(fall a: 3): 



Om 
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-L (L~) 1' -(LJklc~/' > + 

skillnad :nellan 
pla nerad och maxi
:nal l ii..ne,-fristi& 
upplaning år t 

maximum f~r icke
planerad kort:f'r is
tir, u~~låning år t 

maximum för icke
planeraå. k&s~ane~
<.iracning år t 

[ (Nl:'r;)!< - (NFr~)p] [ ( .Tr \!< ("T:P /) + .::i t l - "t 
x t xt-1 Jet c x.t-1 Pt = Pt-1 Pt c :Pt-1 

faktisk1 mi~s plane
rat inbe talningsöver
eller underskott exkl. 
underskott exkl . total
s~anå.e ~r t 

faktiskt mihus Flanerat to
talsparande år t vi~ före
gåenue ~rs utdebi~ering och 
affärsverkspriser 

planerad maxi
mal mängd lik
vida medel år t 

TLP > 
t 
~ 

planerad mängd 
likvida medel 
år t 

R 
(TJ,maxt) 

leJctrsk 
lllliXirull 

, 

nängd likvida 
medel år t 

Genom maximal korthistig upplåning ( ekva tian 37 a: 3) och maximal kas sa

neddragning (ekvation 39 a:3) uppvags en del av den icke-placerade lång

fristiga upplåningen. Den återstående delen av denna upplåning resulterar 

i stället i att vissa investeringar (utöver investeringsminimurn) uppskjuts, 

varigenom j ämvikt Uppnås ex post i modellen {ekvation 38 a:}). 

Om i ex ante-modellen 

(STP 
t 

XCt- 1 
Pt=J>t-1 
~ 

totalsparande år 
t vi.d .f"öregående 
års utdebitering 
enligt plan 

< 

... 
legalt total
sparandemininrum 
år t enligt plan 

och 
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(alternativ II A) 

planerad minimal 
långfristig och kort
fristig upplåning årt 
år t 

planerad maximal l ång
histi g och korthistig 
upplåning år t 

är även ekvationerna 248- 35a t illämpliga. 

KollllllUDens planerade totala mängd likvida medel för budgetåret äx då: 

(NIRl 
t 
~ 

planerade in
vesteringar 
å r t 

+ {NPr )p 
t 

= n. P 
t 
~ 

= 

planerad to
tal mängd lik
vida medel 
disponibla för 
investeringar 
år t 

(L~l + 
t...--------' 
planerad lång
fristig upp
låning år t 

~ 
planerat inbe
talningsöver
eller underskott 
e:x:kl. totalspa
rande och upplå
ning år t 

planerad kassa
förändring under 
år t 

+ 

planerad 
kortfristig 
upplåning 
år t 

där = (~tu_ )p och fakt iskt likviditetsmaximum är: 
t 

:: + 

... 
planerat 
totalspa
rande 

+ 

faktisk maximal 
mängd finansiella 
resurser år t 

faktisk maximal långfris
tig och kortfristig upp
låning år t 

faktiskt total
sparande år t 

faktiskt inbe
talningaöve~ 
eller underskott 
exkl . total'sparan
de och upplåning 
år t 

faktisk minilni
kaasabehållning 
vid slutet av 
år t 

Y:=R] 
t - l 

kassan vid 
början av år t 
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Jämfört med alternativet: 5
TP 
t 
~=xt-1 
Pt"=Pt-1 

sfufn1t skiljer sig TL~ respektive 

(TLmaxt)R endast på följande punkt: S~p förekommer i stället för S~p 
~=xt-1 
pt=pt-1 

Såvida 5
TP 
t 

X:t""'Xt-1 
pt:::pt-1 

utbJ~s mot S~p - bl a i ekvationerna 37-39 - blir därmed 

ekvationerna 36a - 39 a tillämpli~. 

Av de variabler (p t-l' xt-l, Zt_2, Qt), som bestämmer totalsparandeökningen 
till fo~jd av utdebiterings- och prishöjningen, är det endast för af!års

verkens försäljningsvolym år t-l (~), som smärre planavvikelser kan tänkas. 

Vid dessa antaganden är endast smärre planavvikelser möjliga för totalspa

randet. 

20.4 Anpassningen till den negativa planavvikelsen för den maximala lång

fristiga upplåningen i fall b 

Om i ex ante-modellen (ekvationerna l - 35) lånemlnimuro är större än eller 

lika med lånamaximum så gäller ekvationerna 24b- 35b (fall b). Totalspa

randat vid föregående års utdebitering och af!årsverkspriser kan samtidigt 

vara större än, lika med eller mindre än legalt totalaparandeminimum 

(alternativ I B och Il B). I den !öljande analysen kommer värdet på total

sparandet att skilja sig allt efter vilket alternativ som gäller i ex ante

modellen. 

Alternativ I B 

Eftersom (STP l 
t 

xt=xt-1 
c Pt=~t-1 J 

planerat totalspa
rande år t vid före
gående års utdebi
tering och arrårs
verkspriser 

och 

~....-.----v--

planerat legal.t 
totalsparandemini
mum år t 

[(L~ + L~)min} p 

~ 

= 

planerat låneruini
mum år t 



= 

planerat lånema:xi:mum 
år t 

så är 

planerat 
totalspa
rande år t 
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planerat totalsparande 
år t vid .föregående års 
utdebitering och affärs
verkspriser 

Alternativ Il B 

= 

Om 

planerat total
sparande år t 
vid föregående 
års utdebitering 
och arrårsverks
priser 

(~nl l och t 

~ 
planerat legal t 
totalsparandemini
mum år t 

(L~ + L~ }min p 

planerat låne
minimum år t 

= 

l p k p 
(Lmaxkt) + (Lmaxt) 

planerat lånamaximum 
år t 

= så är (S~pl 

planerat total
sparande år t 

planerat legalt 
totalsparandemi
ni.trlum år t 

> och 

planerat total- planerat legalt 
sparande år t vid totalsparandemini
föregående års ut- mum år t 
debitering och arrårs-
verkspriser 

b(rlaxkt )p + (L~axt )p 1 
planerat lå;,ema:x.imum år t. 

planerat låne
minil:num år t 



så är (ST:p·)p 
t = 

Om 

~ 
planerat total
sparande år t 

(_-·---- -v------.-/ 

planerad differens mellan 
lånaminimum och lånernaximum 
år t 

planerat totalspa- planer~t legalt 
rande år t vid fö- totalsparande
regående års utdebi- minimum år t 
tering och af~års-
verkspriser 

planerat låne
minir.u.un år t 

> 
planerat lånemaximum 
år t 

• .. (STP)P sa ar t = (sRnlt)P + [(L~ + L~)min 
~ 

planerat total.
sparande år t 

l k ~ p 
(Lmaxkt + Lmaxt ~ 

\.. ,_...... 
maximal J.å.ng.t'ristig 
och korttristig upp
låning år t enligt 
plan 

~ 

planerat total
sparandeminimum 
år t (legalt) 

minimal långfristig 
och kortfristig upp
låning år t enligt 
plan 
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Eftersom den följande analysen är generell för fall b, kommer den att vara 
tillämplig på samtliga alternativ för totalsparandet. 

Den planerade investeringsförändringen bestäms enligt ek-vation J4b i fall b; 

(NlR)P : 
~ 
planerad inves
teri~sföränd
ring ar t 

planera$ investe
ringsminimum år t 

(NIR l 
~ 
planerade in
vesteringar år t-1 
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Vid de antaganden, som tidigare gjorts beträffande N~~' kan endast 

smärre avvikelser förekomma mellan den planerade och den faktiSka investerings

förändringen. 

Enligt ex ante-modellen är den planerade upplåningen lika l!led den :roaxi1nala, 

ekvation 26b ocb Z7 b : 

planer ad l ång
fristig upplå 
ning år t 

(L k/ 
~ 

= 

planerad kort
fristig upp
l!ning år t 

{Lkxkt/ 
~ 
planerad maximal 
långfristig upp
låning år t 

{~axtl 
'-- .. 
planerad maximal 
kortfristig upp
låning år t 

och kassan vid å rets slut l ika med mini.mikassan enligt plan (enligt ekvation 
35 b): 

~ = 
~.--~--

planerad kas 
sa vid slutet 
av å r t 

(~nt)P 
L- .. > 

pl~nerad mini
mikassa vid 
slutet av år t 

I ex ante-modellen är därmed i fall b den planerade mängden likvida medel 

samtidigt lika med såväl den maximala som den minimala. 

planerat lik
viditetsmini 
mum år t 

+ <si:P)P + 
~ 

planerat 
totalsparan
de år t 

= = 

~ 

planerad mängd 
finansiella re
surser år t 

+ 
..___--........------' 
planerat 1nbetal
ningsöver- eller 
underskott exkl. 
totalsparande år t 

(L~xkt)p 

L.----.------' 
planerad marl
mal långfristig 
upplåning å r t 

planerad minimi
kassabehållning 
vid slutet av år t 

+ 

L-

k p 
(Lma:x:t) + 

L-----.-----.1 

planerad maxi
mal kortfristig 
upplåning år t 

~R J t-l 

kassan vid 
början av år t 
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Vid de antaganden, som gjorts kan endast smärre planavvikelser uppkomma 
för investerings- och likviditetsminimum. Vi bortser från dessa och antar 

att i~vesteringsrninimum och därmed även likviditetsminimum är lika ex ante 

och ex post! 

planerat lik
viditetsminilnu:n 
år t 

('l'Lmint)R 
L------,...---_ 

faktiskt likvi
ditetsminimum år t 

För att de planerade investeringarna (= investeringsminiruum) skall kunna 

genomföras får den planerade mängden likvida medel (TLi), vilken är lika 

med likviditetsmin±mum, inte överstiga den faktiskt ma:x:iro.s.l.a mängden sådana 

medel ('I'Lr.Jaxt)R. Likviditetsmaximum ex post får med andra ord inte understiga 

ex ante-värdet. Faktiskt likviditetsmaximum är i fall b: 

R (TLmaxt) = + + 

fa.l<:tisk maximal 
mängd finansiella 
resurser år t 

faktisk maximal långfris
tig och kortfristig upp
låning år t 

faktiskt total
sparande år t 

+ (NPrt)R + 

L-------
faktiskt inbe
talDingsöver
eller underskott 
exkl. totalspa
raode år t 

faktisk minimi
kassabehållning 
vid slutet av år t 

srt~] 
~ 

kassan vid 
början av år t 

skillnaden mellan faktiskt och planerat likviditetsmaximum är därmed: 

{TLmaxt)R (TLtnaxt)p = f(Libxkt)R- (Lbtl] 
L-- .J J 

faktiskt likvi- planerat likvi-
ditetsmaximum ditetsmaximum år t 
år t 

+ 

differensen mellan faktisk 
och planerad maximal kort
fristig upplåning år t 

differensen mellan 
faktisk och planerad 
maximal långfristig 
upplåning år t 

+ 



+ [(s~P)R _ (S~P)PJ 
Y" 

~ 

differensen mellan 
fakt iskt och olanarat 
totalsparande-år t 

+ 

differensen mellan faktiskt 
och planerat inbetalnings
över- eller underskott exkl . 
totalsparande år t 

differenser. ~ellan faktisk 
och ulanarad roinimikassa 
vid ~lutet av år t 
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Planav-.rikelsen för kreditmark.nadsrestriktionei·na, dvs Lea.'Ckt och Lfkxkt' 

kan leda till att likviditetsmaximum ex post skiljer sig från ex ante-värdet. 

I det råljande studeras anpassningen i modellen, när fakti~~ maximum för den 

långfristiga upplåningen är mindre än planerat. I f all b är därmed den 

planerade långfristiga upplåningen större än den faktiska : 

faletisk maximal 
långfristig 
upplåning år t 

(Likxkt )p =9 {L~)R < {L~l 
~ t.--.,....---' 
planerad maxi- faktisk 
mal långfristig långfris
upplåning år t tig upplå-

ning år t 

planerad 
långfrist i~ 
upplåning a r t 

Kommunledningen kommer att ha mindre möjligheter i fall b än i fall a att 

undvika att investeringar uppskjuts . Eftersom lånaminimum ex ante är 
större än eller lika med lånemaximum, har kommunledningen i fall b planerat 

att ta upp kor~istiga lån i maximal utsträckning och att reducera kassa

behållningen till miniminivå . I ex ante-modellen har kommunledningen då inte 

något handlingsutrymme beträffande den kortfristiga och den långfristiga 

upplåningen . Den icke-placerade långfristiga upplåningen kan då endast 

kompenseras av större kortfristig upplånillg eller större .k.assaneddxagning 

än planerat , f"örutsatt att faktiskt l ånamaximum är större än planerat, 
dvs (L~xt)R :>- (L~axtl eller att den faktiska mini.mikassan är mindre än 
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planerat , dvs (~nt)R < (~nt )P , Denna förutsättning antas föreligga 

i b1l och b:2. 

Den negativa planavvikel sen för den långfristiga upplåningen uppvägs i de 

fall b :l helt av de planavvikelser, som kan förekomma för L~xkt• ~~nt' 
N ~ TP 
Prt och st : 

TLP 
t = 

planerad mängd 
likvida medel 
år t 

planerat likvi
di te t smaxi.mum 
år t 

R 
(TLmaxt) 

faktiskt likviditets
maxillll.Uil år t 

Ex post kommer därmed enligt ekvationerna .36'b:l - 39'b: l den faktiska kort

fristiga och långfristiga upplåningen att vara lika med den maximala samt 

de faktiska investeringarna och kassan vid år ets slut att vara på ~nimi-

nivå . 

I fall b:2 antas den negativa planavvikelsen rör den långfristiga upplåningen 

understiga de sammantagna positiva planavvikelserna för övriga variabler i 

likviditetsmaximum. Den planerade mängden likvida medel understiger därmed 

den faktiskt maximala mängden, dvs TL~ ">. (TLrnaxt)p < (TLmaxt)R, 

Eftersom likvidit etsminimum är mindre än likviäitetsmaximum utlöses i enlig

het med ex ante-modellen E:Jär likviditetsmaximum är lika med likviditetsmini.mwn) 

icke-planerade investeringar så att i nvesteringsmini mum överskr ids: Den 

faktiska investeringsförändringen bestäms då av beteendeekvationen 34a, där 

variablerna är ex post-daterade J medan den planerade investeringsfärändringen 

framkommer i ekvation nr 34 b, De faktiska investeringarna lwmmer därmed 

att överstiga de planerade, varigenom den positiva planavvikelsen för likvi 

ditetsmaxinrum - ETLmaxt )R - TLme{ J - helt eller del v.i.s ta s i anspråk. 

Den kortfristiga upplåningen kommer ex post att vara lika med eller mindr e 

än den maximala (ekvation .37 b: 2) , medan kassan kommer att vara större 

än eller lika med minimikassen (39 b:2), 
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Den roljande diskussionen utgår från att investeringsminimum innefattar 

politiskt känsliga investeringar {alternativ nr2), som helt eller delvis låna

finansieras: 

planerad långfristig 
och kortfristig upp
låning år t 

planerat låneminirnum år t 

planerad långfristig 
och kortfristig upp
låning år t 

politiskt kä·nsliga investeringar ' 
år t enligt plan 

Samtidigt är emellertid enbart de tekniskt och institutionellt bestämda inves

teringarna i detta minimum prioriterade på kreditmarknaden. Ifall den nega

tiva planavvikelsen för den långfristiga upplåningen leder till att faktiskt 

lånemaximum blir mindre än planerat, slår kommunen i likviditetstaket: 

(L~t)p + (Lbtl '> (L~t)R + (Llfiaxt)R > 

planerat lånemaximum år t 

2_, ~L~ + L~:mi~ R ' 

faktisk t låneminilnum 
år t 

faktiskt lånamaximum år t 

~o!. Gl+lt)ht + (1-ht) (HdtB R 
l v ~ 

faktiska politiskt känsliga inves
teringar år t 

Till följd av att den faktiska uppl!ningen är mindre än planerat tvingas 

kommunen att helt eller delvis uppskjuta de politiskt Y~nsliga investeringarna 

i investeringsminimum. Eftersom kommunledningen har möjlighet att 

hänvisa till förhällanden utanför kommunens kontroll (lånesvårigheter), antas 

dessa investeringar i en sådan situation inte längre vara så politiskt känsliga 

att de inte kan senareläggas. Modellen utgår således från att kommunen 

i ett läge med lånesvårigheter under budgetåret har kontroll. över de poli

tiskt känsliga investeringarna. l) Om (NPr~R;> (NF~)p- främst beroende på 

budgetöverskott under budgetåret - behöver mindre investeringar än eljest 

1 ) De politiskt känsliga investeringarna är i övriga fall (exempel vis vid 
budgetbestämningen på hösten året före budget!ret) inte någon beslutsva
riabel. I den alternativa modellen (appendix ~) är dessa investeringar 
däremot beslutsvariabel sävida de inte kan genomföras utan utdebiterings
och prishöjning. 
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uppskjutas. Effekten blir den motsatta ifall genom budgetöverskott 

(N~)R < (NPr"il· Såväl den l.ång:fristiga som den kortfristiga upplåningen 

kommer samtidigt i alternativ b:3 att vara lika med den maximala. Kassan 

vid årets slut ko=er vidare att ligga på lllini.rninivån. On kommunledningen 

i fall b endast räknat med att maximalt kunna lånefinacsiera de tskniskt och 

institutionellt (inte de politiskt) bestämda investeringarna i investerings

minimum, kan lånema~~ ex post inte understiga dessa investeringar 

Ex ante gäller då: 

planerad långfristig 
och kortfristig upp
låning d.r t 

= = (Likxkt)P + (~axtl 
planerat lånemaximum år t 

planerat lånerninimum år t politiskt känsliga investeringar 
år t enligt plan 

Innefattar investeringsminimum inte politiskt känsliga investeringar, utesluter 

~odellen likaså sådana negativa planavvikelser för låneruaxiroum att investe

ringsmin~ ex post inte kan finansieras. 

Den tidigare analysen har byggt på förutsättningen att investeringsminimum 

och därmed även likviditetsminireum lir lika ex ante och ex post. 

= 

planerat och fak
tiskt investerings
minimum år t 

( )P=R 
TLroint 

planerat och faktiskt 
likviditetsminimum år t 

Vi släpper nu denna förutsättning och antar att planavv·ikelser kan förekomma 

för investeringsminimum och likvidite\sminimuro: 

planerat investe
ringsminimum år t 

faktiskt investe
ringsminimum år t 
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och (TLmintl i ~TL . )R \ l!ll.nt 

där NI~nt = ~ , 
investerings- likviditetsmini-
minirn.un år t mum år t 

Planavvikelsen ror investerings- och likviditetsminimum förekommer då 

samtidigt med den negativa planavvikelsen för maximala långfristiga upp

låningen. Vid anpassningen till dessa planavvikelser delar sig ex post

modellen i fallen b:4, b:5 och b:6 allt efter 

a) hur den planerade mängden likvida nedel (TL~) förhåller sig till 

faktiskt likviditetsmaximtlr:l. (TLmaxt)R 

b) om faktiskt investerings- och likviditetsminimum är större eller 

mindre än planerat 

I fall b:4, där likviditetsminimum och likviditetsmaxi:mum är lika ex post, 

är de faktiska investeringarna lika med faktiskt investeringsminimum. 

Anpassningen är i övrigt densamma som i fall b:l. Investeringarna är däremot 

större än inv~steringsminimum ex post i fall b:5. 

I fall b:6 slutligen medför den r1egativa planavvikelsen för den lånefristiga 

upplåningen att - liksom i fall b:3 - de politiskt känsliga investeringarna 

i investeringsmin~um helt eller delvis uppskjuts. 
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20. 5~ Anpassningen till den negativa planavvikelsen för den maximala lång

f r istiga upplåningen i ekvationer na 36 - 39 - . s e även pilschema i 

figur 9, sid 315 (295-31?) 1) 

A. lall_a_(fö~ ~kxa]iQ~rna_3~ = J9l 

Om i ex a nte-modellen 

[(L~ + L~)min] P <. (Likxkt)p + (L~axtl 
planerat l åne- planerat lånemaximum 
minimum å r t år t 

och samti digt 

> 

planerat t otalspa- planerat legalt 
rande år t vid före- totalspar a ndemini
gående års utdebite- mum år t 
ring och arrår sverks-
priser 

(alternativ I A-ekvationeroo 24 a - 35 a ) sil gäller ekvationerna 36a - 39 a) 

Fall a.:l 

Om {L~ l > (Jia.xk )R 
t och TLP R = (TLmaxt) , dvs 

t 
J '---" 

planerad faktisk maxi- planerad f akt i sk maxi-
långfristig mal långfris- mängd fi- mal mängd fi-
upplåning år t tig upplåning nansiella nansiella re-

år t resur ser år t surser år t 

l) (I? l, (L k)P respe~tive. (Nr!l åt~r~er planer~' .. för ; plana~ikelsen 
fo~ den ro~::ri:mala langfr~stiga uppla m.ngen. Det ar saledes f r aga om 
planerna ~ de revideras under det löpande budgetåret. 



(36a:l) 

(37a:l) 

(3Sa:l) 

(39a:l) 

planerad långfris
tig uppl&ning ar t 
minus faktisk l!laxi
Mal långfristig upp
låning år t 

+ 

faktisk maxi~al kort
fristig upplåning år 
t minus planera~ kort
fristig upplåning år t 

+ 

+ )R (SF 
- ::>t 

xt = 
o::t = 
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planerad kassabe
hållning vid slu
tet av år t minus 
faktisk mir.i~ikas
sa vid slutet av 
Ur t 

så gäller 

36 a:l - .39 a:l. 

f~tiskt minus plar.erat 
inbetalningsöver- eller 
underskott år t e~~l. 

totals::;:araml.e 

faktiskt minus planerat total
sparande år t vi~ föregående 
års utdebitering och affärs
verkspriser 

(L~)R (Liax:k:t)R 

faktisk lång- faktisk maximal 
fristib' upplå- långfristig upp-
ning år t låning år t 

(Li<f k R 
t (Lffiaxt) 

~ 
faldisk kort- faktisk maximal 
fristig upplå- kortfristig up;~ 
ning il" t lå.ning år t 

(N~)R (Nr.;) p [~:&int)~ 
'- / 

faktisk netto- ~laneraå. netto-
investerlilg ;1r t investering 1r t 

s~ (s~)R 
__.) t \. ..... 

faktisk kassabe- faktisk ~inimikassabe-
hållning v.iå. slu- hållning vid slutet av 
tet av år t år t 



Fall a12 

Or:! (L~/ > 
~ 
:planerad lång
fristig upJll.;_ 
ning år t 

faktisk ma.x:i
mal längfris
t ig !lppl!ning 
är t 

och T J! t 

planerad mängd 
fi=siella re
surser år t 

faktisk ma.xi
ma.1 mängd f i
nansiella re
surser år t 

+ 
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pla.nera.d lång
fristig upplå
ning år t 

faktisk maxi
mal långfris
tig upplåning 
&r t 

faktisk maxi 
mal kortfris
tig upplåni ng 
år t 

planerad kort
f ristig upiJlå
ning å.r t 

+ 

~ 
.:planerad kas
sabeMJ.lning 
vid slutet av 
art 

faktisk minimi
kassabehållning 
vid slutet av 
år t 

+ 

faktiskt inbe
ta.lningsöver
eller under
skott exkl. to
talsparande år t 

+ 

planerat inbe
talningsöver
eller under
ekot t exkl. to
tal sparande år t 

(36a :2) + [ (s~ )R - (s~P )P J så gäller (L!)R ( l . ).a Iiiiax.kt 

(37a:2) 

xt = xt_1 xt = xt-1 J6e. : 2-39a:2 
Pt = pt-1 Pt = Pt-1 

faktiskt minus planerat total
sparande år t vid föregående 
års utdebitering och affärs
verkspriser 

+ 
L ________ / 

~ 
faktisk läng
fristig upp
låning år t 

faktisk kort
fristig upp
låning år t 

'-----..----" 
planerad kort
fristig upplå
ning år t 

planerad mi nus fak
tisk långfristig 
upplåning å.r t 

faktisk maxi
mal långfris
t ig upplåning 
år t 

faktiskt ~inus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott . ezkl . total
sparande år t 

faktiskt minus planerat total
sparande år t vid föregående 
års utdebitering och affärs
verkspriser 



(38a :2) 

(J9a:2) 

> 

--......... ----_..) 
faktisk n:at
toinveste
ring år t 

r;lanerad net
toinve stering 
h t 

+ 

f u..1disk kas
sa.beM.llning 
vid slutet 
a.v år t 

:planerad kas
sabehållni~ 
vid s l ute t 

+ 

av är t 

faktiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
s parande år t 

faktisk minus pl ane
rad nettoinvestering 
år t 

+ 

-------faktisk minus 
planerad kort
fristig upplå
ning år t 
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[<L!)F- (~)~ 
....._________, 
planerad minus 
faktisk lång
fristig upplå
ning år t 

~---------~-----------~ 
faktiskt minus planerat total
sparande år t vid föregående 
års .utdebitering och affärs
verkspriser 

och > ( TLma.xt l' .....______._.. 
dvs • 

planerad l ång- faktisk maxi
fristig upplå- mel långfris
Ding år t t ig upplå.n.illg 

' _.-/ 
pl anerad 

,mängd fi
nansiella. 
resurser 
år t 

f akt isk mängd 
f inansiella 
r esurser år t 

år t 

+ 



planerad lång
fristig upplä
nine år t 

faktisk maxi
r.Jal 11ngfris
tig uppl<lning 
åt 

+ [~ 
\.._ _.) 

planerad kas- f~ctisk mini
sabehållning mikaseabehåll-
vid slutet ning vid slutet 
av år t av år t 

.,. [ (r.l§axt)n 

~ 

+ 

+ 

faktisk Ioa:xi
mal kortfris
tig '..t;pl&.ning 
lr t 

:planerad kort
fristig u;>plå
ning år t 

faktiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
sparande år t 

+ 

299 

(36a:3) + 

(37a:.3) 

(.38a:J) 

faktiskt minus planerat total
sparande år t vid föregående 
års utdebitering och affärs
verkspriser 

faktisk korii
fristig upp.. 
låning år t 

(~axt)R 

~ 
faktisk mald
mal kortfris
tig upplåning 
år t 

L 

faktisk netto- planerad net-
investering toinvestering 
årt å.rt 

[ (L!)p 

'----.....---" 
planerad lå.ng
fristig upplå-
ning år t 

(!Åm~ J 
'-------..----
faktisk maxi
mal långfris
tig upplåning 
år t 

faktisk lång
fristig upplå
ning år t 

faktisk maxi
mal långfris
tig upplåning 
år t 

faktisk netto
investering 

planerad net
toinvestering 
år t år t 

~· 
faktisk ma.x.i.-
mal kortfria
tig upplåning 
år t 

________ ..; 
planerad kort
fristig upplå
ning år t 

+ 



(398.:3) 

+ 

+ [s~ (~int)RJ 
"---.. -----' 
planerad faktisk mini-
kassa be- mikassabehåll-
hållning ning år t 
år t 

faktiskt minus pla~erat total
sparande år t vid föregående 
års utdebitering och affärs
verkspriser 

s~ 
t 

+ [ (Nl'r~)R _ (NPr ;):r 
faktiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total-
sparande år t 

faktisk kas
sabehållning 
vid slutet 
av år t 

faktisk minimi
kassabehållning 
vid slutet av år 
t 

Om i ex ante modellen 

[(L~ + L~)min)P <. {L~t)p + (L~o.xt)p 

planerat låne
minhn.un år t 

planerat lånemaxi
mum. år t 

(alternat~v II A) 

planerat total- planerat total
sparande år t sparandeminimum 
vid föregående års år t 
utdebitering och 
afrårsverkspriser 
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+ 
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så är även fall a och ekvationerna 36a- 39 a tillämpliga , förutsatt att 

Om i ex ante modellen: 

och 

[<L!+ L~)minJP ). (Lkxkt)p + (rkxt/ 

~ 
minimal långfris- planerat lånamaximum år t 
tig och kortfris-
tig upplåning enligt 
plan år t 

samtidigt 

(s~ l ~ (&Yrutl 
xt:xt-1 
Pt-Pt-1 

L----..-----~ ~ 
planerat total- legalt toal~ 
sparande år t sparandemini-
vid röragående mum år t enligt 
års utdebite- plan år t 
ring och aff'års
verkspriser 

(alternativ I B respektive II B - ekvationerna 24 b - 35 b) så gäller ekva

tioneroa 36 b - .39 b. Enligt modellen innefåttar investeringsminimum därvid 

även politiskt känsliga investeringar.!) 

l) Vid definition av investeringsminimum enligt alternativ nr l (inga 
politiskt känsliga investeringar) kan låneminimum vare sig ex ante 
eller ex post överstiga l.ånemRxi.mum. Den upplåning, nm krävs för att 
finansiera investeringsminimum (= tekniskt och institutionellt bestämda 
investeringar) , dvs låneminimum,är då nämligen enligt modellen priori
t erad på kreditmarknaden. Vid denna definition av investeringsmini
mum är endast alternativen b: l och bz2 (inte b:3) t illämpliga. 



Enligt ekvation 34 b i ex ante modellen gäller då att : 

Om 

(Nr!)P = (Nr!lnt)P 
~ .._____.__...., 
planerade in- planerat in-
vesteringar vesteringsroi-
år t nL-num år t 

(Nrt_ntl = 
L----.v-----' 
planerat in
vesteringsmi
nimum år t 

{TLmintl = 
~ 
planerat likvi

di t et sminimlllll 
år t 

, dvs 

faktiskt investe
ringsminimum år t 

(TLmint )R 

~ 

faktiskt likvi
ditetsminimum år t 

så gäller 36 - 39 bll-3 

Om 

planerat hveste
ringsminimu.m år t 

planerat likvi
ditetsmini mum 
år t 

så gäller 36 - 39 b:4-6 

Qn (Li\:axktl ~ 

.. 

1...---------
faktiskt investe
ringsminimum år t 

faktiskt likviditets
minimum å r t 

{L~axkt)R och TLP 
t = 

planer ad maxi- i'aktisk maxi- planerat lik-
mal långfri s- mal långi'ri s- viditetsmini-
tig upplåning tig upplåning mum år t 
år t år t 
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(TLmill.t l = .___...__._ 
i'aktiskt lik-
viditetsmini-
IIJUDl år t 



{36b:l) 

(37b:l) 

+ 

= (TLmint)R 

'----v-----' 
faktiskt lik
vidi tetsmini
mum år t 

R (TLma:x:t) , dvs 
L---,..---> 

.faktisk maximal 
mängd finansiella 
resurser år t 

= 

planerad minus .faktisk 
maximal långfristig upp
låning år t 

faktisk minus planerad 
maximal kortfristig upp
låning år t 

+ + 
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+ 

planerad minus .faktisk mini
roikassabehållning vid slutet 
av år t 

faktiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
sparande år t 

faktiskt total
sparande år t 

(e~)P 

~ 
planerat total
sparande år t 

så gäller 36 b:l - 39 b:l 

(L~)R 

~ 
faktisk lang
fri.stig u?p
lå.ning' år t 

(L~)R 

~ 
faktisk kort
fristig up~ 
låning &r t 

faktisk maxi
mal l~"lgfrio
tig UJ?~l.:bling 
år t 

fa.ktisk maxi
mal kortfris
tig U:Qplåning 
år t 



(.38b:l) 

(39b:l) 

f~lctis:~ !1et
toi~ve5te

ring <ir t 

faktisk kas
sabeh&.ll::J.ing 
vid slutet 
av Ur t 

Fall b: 2 , 

planerat i::wes
t0ringsminiruure 
l r t (= faktiskt) 

fel:·tiGk rr.ini !::i
kassabehll lning 
vid slutet av 
&r t 

:;>lanerad maximal 
ltl.ngfristig u:r,rp
låning år t 

fs.ktisk naxinal 
lingfristig upp
l fuling b t 

och 

planerad 
m~ fi
nansi ella 
resurser 
år t 

:::::z {TLmint )R L (TLmaxt)R dvs . 

~ 
faktiskt lik
viditetsmiDi
mum år t 

planerad minus faktisk 
maximal långfristig upp
lånillg år t 

'------.r---"" 
faktisk maximal 
mängd finansiel-
la resurser år t 

faktisk minus planerad 
maximal kortfristig upp
låning år t 

+ 
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planerat lik
viditetsmini
ll!lll!l år t 



(36b: 2 ) 

(3'7b: 2) 

+ 

+ 

planerad minus fakt isk mi
nirnikassabehållning vid 
slutet av år t 

faktiskt minus planerat 
totalsparande år t 

+ 

faktiskt minus planerat 
i nbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
sparande år t 
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+ 

så gäller 36 b: 2 - 39 b:2 

(L~ )R 
<----v----' 
faktisk lång
f ristig upp
låning år t 

= 

= 

L...-...---' 
faktisk kort
fristig upp
låning år t 

---- -----.J 
faktisk maxi
mal långfris
tig upplåning 
år t 

(Jkxt l + 
~ 

planerad maxi
mal kortfristig 
upplå ning år t 

f akti skt minus planer at 
inbetalningsöver
eller underskott exkl. 
totalspar ande år t 

planerad llli.lll.ls faktisk 
maximal långfristi g 
upplåning år t 

faktiskt minus planerat 
t &talaparande år t 

(Lk)R (Lkt)R; Eljest är (L k)R k R där < = (L~xt) t ........ tp _j l - r --../ ....../ 

faktisk kort- faktisk maxi- faktisk kort- f aktisk ·maxi-
fristig upp- mal kortfris:- fristig upp- mal kortfris-
låning år t tig upplåni~ låning år t tig uppl åning 

år t år t 



(.38b:2) 

(39b:2) 

(NI:)R > (Nr!)p [ = 
~~ 

faktiska inves- planerade in
teringar år t vesteringar 

år t 

faktiskt:planerat 
investeringsminimum 
år t 
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och bestäms di av ekvation 34 a där variablerna är ex postda+.erade. Därmed 

kommer de faktiska investeringarna att bli större än de planerade, vilka 

i ex ante modellen är bestämda av ekvation nr 34 b. 

+ 

<-._--.....,...-----~ 
faktisk kas
sabehållning 
vid slutet av 
år t 

planerad minimi
kas sabehå.ll ning 
vid slutet av 

taktisk minus planerad 
maximal kortfristig UPP
låning år t 

+ 

Om 

år t 

planerad minus faktisk 
maximal långfristig up~ 
låning år t 

faktiskt minus planerat 
to talaparandE 
~r t 

(Lkxk )P + (Lb l 
l t t ~ 

r. planerat lånamaximum 
år t 

+ 

faktiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
sparande år t 

faktiska minus 
planerade netto
investeringar år t 

planerat lånemini
:nrum år t 

politiskt känsliga investeringar 
år ~ enligt plan 

är endast fall b:l och b:2 möjliga. 

+ 



Om 
l p k p 

(Lmaxkt) + (Lm.axt) 

planerat lånamaximum 
år t 

- t-pot 

planerat låneminimum 
år t 

politiskt känsliga investeringar 
enligt plan år t 

l) 

samt om 

l) 

(L~xkt)p 
~ 

planerad marl
ml långfris 
tig upplåning 
år t 

= (TLmint)R 

faktisk maximal 
långfristig 
upplåning år t 

planerad 
mängd finan
siella resur
ser år t 

R > (Thmaxt) , dvs 

= 

planerat lik
viditetsmini
mu.m år t 

L----.,.---' 

faktisk li.kvi
ditetsmi:cimum 
år t 

faktisk maxi
mal mängd .finan
siella resurser 
år t 

planerad minus faktisk 
maximal långfristig upp
låning år t 

faktisk minus planerad 
maximal kortfristig 
upplåning år t 

+ 

:ylanerad ni:nus faletisk 
minimikascabehå.l.:ning 
vid slutet av år t 

Ex ante modellen utesluter alternativet 

(L~xkt l + (L~ l ..:(. r(L~ + L~ )min] p -

planerat lånemaximum planerat lånaminimum 
år t år t 

~t - [<l+lt)ht + (1-ht){l + dt, Dp 
politiskt känsliga investeringar 
ar t enligt plan 

= 



(36b:3) 

(37b:3) 

(38b:3) 

+ 

ra:~tiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
sparande år t 

faktiskt minus planerat 
totalsparande år t 

s; gäller 36 b:3 och 39 b:3. 

(Ll)R 
t 

~· 
faldisk 
l<lngfris
tig upplå
ning år t 

faktisk 
kortfris
ti&' up~lä
ning år t 

faktisk maxi
mal långfris
tig u:p~lå:niDg 
ärt 

(~axt)R 

~---' 
faktisk maxi
maJ. kortfris
tig upplåning 
år t 
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(NIR)R 
t = (N:dh_nt )P= R fjl P l R] (Lmaxkt) - (Lmaxkt) 

+ 

+ 

L-..--.,---> 
faktiska net- planerat investe- planerad minus faktisk 
toinveste- ringsminimum år t maximal långfristig upp-
ringar år t (= faktiska) 

faktisk minus planerad 
naximal kortfristig upp
låning år t 

faktiskt minus planerat 
inbetalningsöver- eller 
underskott exkl. total
sparande år t 

+ 

låning år t 

planerad minus faktisk 
miniroikassabehållning 
vid slutet av år t 

+ 

faktiskt minus planerat 
totalsparande år t 

+ 



(39b':.3) 

faktiska net
toinveste
ringar år t 

1 där såsom restriktion 

planerat inves
teringsminimum år t 
(= faktiskt) 
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(NIR)R 
t 

> 
~ 
faktiska 
nettoinveste
ringar år t 

(N r!J:tnt )P= R 

~ 
f~tiskt investe
ringsminimum år t 
(= planerat) 

(~ot [(l+lt)ht - (1-ht)(ltdtil )R 
politiskt känsliga investe
ringar år t 

Om 

= SpR 
t 
~ 
faktisk kassa
behållning 
vid slutet av 
år t 

(sFroint)R 
.....________. 
.faktisk minimi
kassabehållning 
vid slutet av år t 

(Lkxk l > 
t 

(L~axkt )R och 

~ 
planerad maximal 
långfristig upp
låning år t 

~ 

faktisk maximal 
långfristig 
upplåning år t 

A. TL~ = (TLmintl L (TLmint)R = {TLmaxt)R eller 

B. TL~ = (~nt)p > (TLmint)R = (TLmax t)R 

~-
planerad plan~at 
mängd likvidi
likvida tetsmini-
medel mum år t 
år t 

så gäller 36 b :4 - 39 b:4 . 

faktiskt faktiskt 
likviditets- likviditets
minimum år t ma.:x:imum år t 



(36b;4) 

(37b;4) 

(38b;.4) 

09b:4) 

(Ll)R = 
t 

L--,...--' 
faktisk lång
fristig upp
låning år t 

= 

faktisk ma:ximal 
långfristig upp
låning år t 

faktisk kort- faktisk maximal 
fristig upp- kortfristig upp
låning år t låning år t 

(NIR)R = 
~ 

faktiska inves
teringar år t 

faktiskt inves
teringsminimum 
år t 

där (N~nt)R > (N~nt)p i alternativ A 

Om 

L 

(N~nt)R .( (N~nt)p i alternativ B 
~ 

faktiskt in- planerat inves
vesterings- teringaminimum 
minimum år t år t 

s~ 
t 

faktisk kas
sa vid slutet 
av år t 

(Tmint)R 

~ 
faktisk minimi
Jr..assa vid slutet 
av år t 

(Lkk l 
t > 

planerad maxi
mal långfris
tig upplåning 
år t 

l R (Lmaxkt) 

faktisk maxi
mal upplåning 
·år t 

och 
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(36b:5) 

(37b:5) 

A. TLP 
t 
~ 
planerad 
nängd lik
vida medel 
år t 

= 
.. 

planerat lik
viditetsminimUJll 
år t 

faktiskt likvi
ditetsminimum år t 
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TI.maxR 
t 
~ 

faktiskt likvi
ditetsmaximum år 

eller 

B. TL p = 
~ 

(TLmintl > (TLmaxt)R 
"--v----' 

'>" (TLmint )R 
~ 

faktiskt likvi
ditetsminimum år t 

planerad tcängd 
likvida medel 
år t 

planerat lik- faktisl<t lik
viditetsmini- viditetsmaxi-
mum år t mvm år t 

eller 

(TLmintl 

~ 

faktiskt lik- planerat lik
viditetsminimum viditetsmini-
år t mum år t 

så gäller 36 b:5 - 39 b:5 

= 

= 

{Liknt)R 
L .... ....., 

R (TLma.xt) 
...._____,____,. 

planerad faktiskt lik-
mängd likvida viditetsmaximum 
medel år t &r t 

(L l}R 
~ 

faktisk lång
fristig upp
låning år t 

faktisk ma.>d.roal 
långfristig upp
låning år t 

= 
~ 

faktisk kort
fristig upp
låning år t 

planerad maximal 
kortfristig upp
låning år t 

differensen mellan faktiskt 
och planerat inbetalnings
över- eller underskott exkl. 
totalsparande år t 

+ 

differensen mellan planerad 
och faktisk maximal långfristig 
upplåning år t 

differensen nellan fak
tiskt och planerat total
sparande år t 



(J8b: 5) 

(39b: 5) 

där 

(NI:) R ;» (N!&_nt )R 

L..---.r----' 
faktiska in- faktiskt investe
vesteringar ringsminimum år t 
år t 
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och bestäms då av ekvation · 34 a, där v-:triabl.erna är ex postdaterade, 

där {N1R. )R mJ.nt 

(N:dknt)R < (N&i_ntl i alternativ B 
L----y-----' 

faktiskt inves
teringsminilnum 
år t 

planerat inves
teringsminimum 
år t 

= 

faktisk kassa 
vid slutet av 
år t 

planerad mini
mikassa vid 
slutet av år t 

differensen mellan 
planerad och faktisk 
maximal långfristig 
upplåning år t 

+ Gs~P)R - <siP> P] 
l "Y J 

differensen mellan fak
tiskt och planerat total
sparande år t 

+ r k R k p] L (Lma~) - (Lmxt) 

differensen mellan faktisk 
och planerad maximal kort
fri stig upplåning år t 

differensen mellan fak-
tiskt och planerat inbe
talDingsöver- eller under
skott exkl . totaleparande år t 

differensen ·mellan 
faktiska ooh plane
rade investeringar år t 
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Om = 

planerat lånemaxi~ år t 

planerat lånemini
mum år t 

politiskt känsliga investeringar 
c~gt plan år t 

är endast falle~ b:4 och b :5 möjliga . 

Om 

planerat lånamaximum år t planerat låne
minimum år t 

- ~ot • [<H~)ht + (1-ht)(l+dt)~P 
politiskt .kiinsli r/;a iJ:vesteringar 
enligt plan år t 

samt om (L~axkt )p 7 (Lik_xkt)R. 

~ 

faktisk maximal 
långfristig _upp
låni.ng h t 

och 

A. 

eller 

l 

L-----,.------' 
planerad max:i.mal 
l ångfristig upp
låning år t 

(TLmint)R > 
L---,----' 
faktiskt lLltvi
ditetsminimum 

{TLmintl = 

år t 

R 
(TLmint) _, > -

~ 
planerat lik
viditetsminimum 
år t 

(TLmax )R 
t 

> 

TLP 
t 

L----,.---" 
plaoerad 
mängd 
likvida 
medel 
år t 

(TLmint)p 

faktiskt lik
viditetsmaximum 
år t 

TLP = 
L-

t 
J 

faktiskt likvidi- faktiskt likvidi- planerat lik- planerad niingd 
tetsmini:mu.m år t t etsmaximum h t vidi tetsmini- likvida medel 

mum år t år t 

eller 



(36b:6) 

(37b :6) 

(38b:6) 

(TLmintl TLP > B. = t 
~ L --planerat likvi- planerad 
ditets.mi.nimum mängd lik-
år t vida medel 

år t 

så ·gäller 36 b:6 - 39 b:6 

= 
faktisk lång
fristig upp
låning år t 

= 

faktisk korl
fristig upp
låning år t 

-, (NI~)R 
<...----.--J 
faktiska inves
teringar år t 

faktisk maximal 
långfrist,ig upp
låning år t 

(Llkct)R 

~ 
faktisk maximal 
kortfristig upp
låning år t 

faktiskt inve.s
teringsmilrilnum 
år t 

differensen mellan fa-~
tisk och planerad maximal 
lortfristig upplåning år t 

+ r(NPr* )R_ (NPr* l7 L1 
t t ..JJ 

l ,..---

differensen mellan fak
tiskt och planerat in
betalningeöver- eller 
underskott exkl . total
sparande å r t 

+ 
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(TLmint)R > (TLmaxt) 
R 

f~tiakt faktiskt likvi-
likviditets- di tetsmarimum 
minimum år t år t 

differensen mellan planerad 
och faktisk maximal l ång
frist ig upplåning år t 

differensen mellan planer ad 
och faktisk minimikassa vid 
alute~ av år t 

differensen mellan 
faktiskt och planerat 
totalsparande år t 



figu7 9. ?ilachema cver modellen för en låne.fina!'lsierande kol'llltlun 
- - - statlig styrning via kreditmar;.:naden. 
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(EX POST. F'örloppet när den fa!.:1;.i$1r:a långfristiga upplåningen 
är mindre ii.n planerat. Figuren visar t;tbart ex post-bestämning
en för den ~ngfristiga uoplåniag~(Lt), den kortfristiga upp
låningen (Lt ), invest eringarna ( It) samt kassan (5Ft). 

fg/1 /:f:t fall b•3 fall b:• (11/1 b:S f111/ b:6 

D D D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D D D D 

D D ~ D 

D 
N l 

D 

D 

D 



9b:6) 

där 

(Ntihn )R < (N:r!h.n l i alter::1ativ B, 
~~ 
faktiskt inves.- planerat i n
teringsminimum vest eringsmini-
år t mum år t 

(N1R. )R m1.nt 
L------,..-----
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men 

faktiska inves- faktiskt inves-
t eringar år t teringaminimum år t 

faktiska politiskt känsliga 
investeringar år t 

faktiS-Ic 
kassa vid 
årets slut 

= 

Beteendeekvationer 

f aktisk 
minimiksasa vid 
årets slut 

likhet (som följer av en viss 

konvention): 

36 - (Ltl)R, ~ - (Lk)R, ~ l 3 b l J' h /0 a: , a : , : , 

b:3, b:4, b:6 - (Nr!l 

beteenderelation: 

Jämviktsvillkor: 

Endogena variabler: 

N R)R 38 a :2, b:2 och b:5 - ( I t . 

I fall a:l, a:2, b:l, b:2, b:4 och b : 5 kan korumuDen kompensera i cke-placerade 

långfristiga lån med korttristiga lån eller större kassaneddragning än 

beräknat, Kommunen slår däremot 1 likvi!litetstaket 1 fall a:3, b:3 och b:6. 

Den negativa planavvikelsen för den maximala långfristiga upplåningen kan 

kOillliiUDen då inte uppväga med korttristiga lån och kassaneddragning , Restrik

tionen om likviditetsmaximum medför då att investeringar uppskjuts. I fall 

b:3 och b:6 uppskjuts därvid de poli tiskt känsliga investeringarna {i investe

ringsminimum) belt eller delvis , 
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~ 
20.6 Skattningsappro:x:imation (318-320) 

I fall a leder den negativa planavvikelsen för den maximala långfristiga 

upplåningen enligt ekvation 38 a:3 till att de faktiska investeringarna 
blir mindre än pla.nerat . Investeringsbestämningen kan då för skattning 

approximeras till: 

= 

faktisk irrves
t eringsföränd
ring år t 

planerad investe
ringsförändring 
år t 

skillnad mellan 
faktisk och pla
nerad långfristig 
upplåning år t 

där r(L~)R - (L~)p J -< O och samtidigt (NI!)R c( (NI~l 
Eljest sätts parentesen = O, eller specificerat ~ed hänsyn t ill att 

~(Nr!)p bestäms enligt ekvation 34)~ 

e o 

faktisk inves
teringsförändring . ,.. ar ... 

+ e.. .:.. 

L----.------' 
planerad f öränd
ring i investe
ringsmini mum 
år t 

+ ke3 • A (~-l - ~ntl + 

planerad förändring 
av över- eller under
skottskassan vid 
början av år t 

• ~ (NsKPl 
t 

S-D=O 

~ 
pl ... r~ föränd
ring av kapit&l
e~ra.nde (exkl, u 't-· 
tag :från skattereg
lertngsfond·och in
vesteringsminimum) 
år t 



+ 

rorändring i planerad 
inbetalningsöver-
eller ~nderskott år t 
(exkl. kapi talsparande, 
upplåning, investerings
mini.11Ure) inkl , avsätt-
ning till s~ttereglerings
fond 

förväntad för
ändring av kon
junkturvariabel 
år t-1 

C<L~ ) R - (L~ )PJ där O -< ke5 ~ l 
l) 

~ 

skillnad melJ an 
faktisk och planerad 
långfristig upplåning 
år t 

(~)p respektive (NI~)p är lika med 
planerna innan de revideras under 
löpande budgetår. 
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Den del av investeringarna som uppskjuts är lika med ke
5

• [ (L1 )R- (L1)~. 
I ju högr e grad den i cke- placerade långfristiga upplåningen kompenseras 

av icke-planerad kortfristig upplåning, eller kassaneddragning, desto 

närmare noll kommer koefficienten ke5 att ligga. 

Om den planerade långfristiga upplåningen är mindre än den faktiska , kan såledeS 

de faktis:{a investeringarna bli mindre än .planerat. Planavvikelsen för den 

l ångfristiga upplåningen kan nämligen tillkomma som en negativ bestämnings

f aktor. Planavvikelser för de oberoende variablerna i i nvesteringsekvationen 

förändrar däremot inte den principiella investeringsbestämningen, utan denna 

sker enligt ekvation 34 a fastän i ex post termer. 

I fall b:2 och b:5 bestäms de f aktiska investeringarna enligt ekvation 34 a, 

där variablerna är ex post daterade . De f~<tiska investeringarna blir därmed 

större än investeringsminimum. I nvesteringsbestämningen sker då 

l ) Formuleringen bortser från planavvikelser på grund av slumpmäss:.ga 
störningar (a~empelvis iörsenad igångsättning av ~nvestaringsprojekt 
till följd av sträng vinter). 



approximativt på följande sätt: 

cllir 

= 

faktisk netto- planerat inves-
investering år t teringaminimum 

år t 
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f aktisk maximal 
minus planerad mängd 
finansiella resurser 
å r t 

21. SAMBAND MELLAN LNESTEIUNGSFÖRANDitniG OCH FÖRÄNDRINGEN AV FLÖDET AV 

LIKVlDA 1-lEDEL 

Bedriver kommunen en systematisk kassauppbyggnad och - neddragning kommer 
kassan att verka som en l ikviditetsbuffert. Under kreditlättnad med kassa

uppbyggnad (dvs 6 ~t> O} kornmer observationerna enligt figur 1 O a t t 

ligga under 45°:_linjen (ooo) medan de ligger ovanför (xxx) under kredit

åtstramningsår med kassaneddragning C:~~ t <O) • I ju högre grad 

kommunen bedriver en systematisk kassauppbyggnad och -neddragning desto: 

a) lägre positivt samband mellan investeringsförändringen ( .d NI:) och 

rorändringen i flödet av likvida medel (~Ft ) under året, 

b) högre positivt samband mellan föriindringJn i kassan (4 ~t) och 

förändringen i flödet av likvida IIIE!del (L!, f F t) under samma år 

Ju närmare en kommun ror en viss period ligger l ikviditetstaket, desto bättre 

samband kan då förväntas mellan investeringsförändringen och förändringen 

av flödet av likvida medel. 

Observationerna i figur 10 kommer då att ligga nära eller på. 45°-

linj en. Kassan kommer samtidigt att vara tära eller på miniminivån. 
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Figur .lO • rorerill:lat aempel över .mll&Dd.et m,ell.!ln investeringa!ör
iindriDpQ och fötiindl-.i.Dgen av flödet av likvid!!k med~l 
vilt c q.et4111Btiak lc:aaaauppbygpad och -n~gnil:lg. 

x 
x 

NIR 
4 4 

x 
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o 
o 

o 
o 

o 
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KAPI?EL 3. MODELL ÖVER BUDGETFÖRLOPPET I EN LÅ}~ OCH SPARANDEFINANSIERANDE 

KONMUN - VID STATLIG STYRNING VIA KREDITMAllKNADEN 

l . INKEHÅLL 

Hellan de två ytterligheterna {sparande- respektive lår.efinansierande kommun) 

återfinns den tredje - blandade - komw.untypen: låne- och sparande

finansierande. De~a kommuntyp omfattar såväl ex~anderande som tillbakagående 

komouner. Lå~efinansieringsgraden stiger dock antagligen med utvecklingsgra

den. Modellen för den låne- och sparandefinansierande kommunen (vid statlig 

styrning via ~editmarknaden) presenteras i det följande. Modellen presente
ras även översiktligt i kapitel.? (del I). 

2 . EKVATIONERNA NR l - 8 

I ekvatione~na nr l - 8 bestäms den hypotetiska investeringsvolymen 

(KI~), investeringsminimum (N~nt)' den beskattningsbara inkomsten år 

t-2 (Zt_2), den automatiska skatteintä~tsförändringen {~ Y~~ ) , den 

automatiska nettokostnadsförändringen (~~k), xt-xt-1 

förändringen av miniroikassan {LlsFrnint)' maximalt uttag från skattereglerings

fonden (sinRxt)' legalt kapitalsparandeminimum {S~nlt)• Liksom hos den 

lånefinansierande kommunen definieras investe:dngsmin:i.mum, dela exklusive 

politiskt känsliga investering~r (alternativ nr l), dels inklusive sådana 

investeringar (alternativ nr 2). 

3. TOTALSPARANDEI<!INlltl'U'M 

l der. lånefinansierande kommunen anges totalsparandeminimum av den legala 

restriktionen (= avskri•~ingar minus maximalt uttag från skattereglerings

fonden). Hos den låne- och sparandefinansierande kommunen tillkommer -

liksom hos den sparandefinansierande kommu~en - ett finansiellt totalsparande

minimum (ekvation nr 9). 

l den låne- och sparandefinansierande kommunen är finansiellt totalsparande

minimum lika med den del av investeringsminimum, som återstår att täcka 

sedan övriga källor tagits i anspråk. Dessa källor innefattar även kort- och 

langfristig upplåning. Kommunledningen antas därvid ha såsom praxis att 

högst en viss andel av investeringsminimum får finansieras med upplåning. 

Betecknas denna andel med tkh:t' kommer således enligt denna konvention tk~ • 
NYR. tt r· i d , • · .LUU.n a · ~ns.ns eras me upp ... an1ng • 
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~etraktas frågan ex ante och utgår vi från net toinvesteringsbegreppet är defi

nitionsmässigt den totala mängden finansiella resurser disponibla till in-

vesteri ngar : 

investe
ringar år t 

+ 

-----~ 
l ångfristig 
nettoupplå
ning <i.r t 

+ (~t-1 -
5
Ft) 

~ 
kassa vid årets början 
minus kassan vid årets 
slut 

+ 
.__ _______ ,~ 
kortfri stig 
nettoupplå
ning år t 

STP 
t + + 

..._._ ____ ,~ '--------~ 

totalspa
rande år t 

inbetalnings
över- eller 
underskott år 
t exkl. total
sparande 

I denna 
T.P 

lLR N-R. (s s ) (s s . , 
likhet utbyts r t mot Ilii~nf Ft-1 - Ft mot Ft-1 - Fnll.~J, 

st mot siiTnft samt (L~ + L~) mot tk~·] ~in t. Fi:oansiell t t otalsparandeminimum 

framkommer då såsom en r estpost. 

NI.i:iR . 1nt ___________. 
investerings
minimum år t 

tkb1 , N:rbtint 

~ 
anAel av inves t e 
ringsminimum som 
lånefinansieras 
år t 

över- eller underskotts
kassa vid början av år t 

TP 
Snu nft 

+ 

finansiellt 
totalsparan
deminimum 
år t 

inbetalnings
över- eller 
underskott 
exkl. to
talspa.rande 
år t 

+ 

lf * 
Prt + (sFt-1_sFmint) 

~ ~ 
finansiellt to
ta.lspa.randemini
mum år t 

andel av investerings
minimum som inte låne
finansieras år t 

inbetalnings
över- eller un
derskott exkl. 
totalsparande 
å.r t 

över- eller 
underskotts
kassa. vid bör
jan av år t 

Totalsparandeminimum ökar om lånefinansieringen (b1) sjunker. 
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Genom termen tkbl N~nt tar definitionen av finansiellt totalsparan0e-

minimum implicit hänsyn till laneminimum: 

Koefficienten b
1 

antas vara större i expanderande än i tillbakagående kommuner. 

Den antas dessutom kunna variera över tiden allt efter rorhållandet på kredit

marknaden. Förväntningar om svårigheter att placsra långfristig upplåning 

kan exempelvis medföra att kommunen ökar skattefinansieringen. En större 

andel (l- tkbl) av investeringsminimum än tidigare kommer då att skatte

finansieras. 

Förväntningar om en kl'editåtstramning kan därmed enligt modellen indirekt 

(via en höjning av finansiellt totalsparandeminimum) utlösa en utdebiterings

och prishöjning. 

4· EKVATIONERNA NR 10 - 16 

I ekvationerna nr 10 - 16 bestäms den autonoma nettokostnadsförändringen 

{(]U~m), totalsparandets förändring vid föregående års utdebitering {~si 
totalsparandets förändring vid föregående års utdebitering och xt=xt-1 

afrårsverkspriser(S~~ ), skatteregleringsfondens föränd~ing {S~), kapital-
xt-xt-1 
pt=pt-1 

sparandets förändring vid föregående års utdebitering ( .d.S~ ) , kapital-

sparar.dets förändring vid föregående års utdebite- xt=xt-1 

ring och afiårsverkspriser (L3 SKP och maximalt uttag från kapitalfon-
KL t_ 

de rna { sinäxr t) • xt -xt-1 
pt=pt-1 

5.* LIKVIDITEl'SMINIMUH {324-330) 

Restriktionen om finansiellt respektive legalt totalsparandeminimum garanterar 

att totalsparandet minst uppgår till det största av dessa två minima. 

Restriktionen om finansiellt totalsparaademinimum utlöser en höjning av 

utdebite~i~~en och afiårsverkspriserna i fo~jande fall: 

~nft Z 
~ 
finansiell t to
talsparandemini
mum år t 

STP 2:, 
t_ 

xt-xt-1 
( pt=~t-l ' 

totalsparandat 
år t vid före
gående års utdebi
tering och af~års
verkspriser 

~nl t 

~ 
legalt total
sparandeminimum år t 



~nf 
t 

... 
finansiellt to- legalt total
talsparandemi- sparandemini
nimum år t mum år t 

8
TP 
t_ 

xt-xt-1 
Pt::Pt- 1 

(,_ ..-- .7 

tota:sparandet år t 
vid föregående års utdebi
tering och arrårsverks
priser 
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En höjning av utdebiteringen och af!årsverks9riserna utlöses i stället av 

legalt totalsparandeminimum i följande fall: 

~nl t 

~ 
legalt totalspa
randeminimum år t 

L 

sllnl 
t 

totalsparandat finansiellt 
år t vid före- totalsparande
gående års utde- minimum år t 
bitering och 
af!årsverkspri-
ser 

~nf t 7 

legalt totalspa- finansiellt totalsparanået ~r t 
randaminimum år t totalsparan- vid föregående års utde

deminimum år t bitaring och arrårs
verkspriser 

Differensen mellan legalt och finansiellt totalsparande~nimw~ utgör ~\ 

tillkommande finansieringsmedel. 

Är totalsparaodet vid föregående års utdebitering och affärsverkspriser 

större än eller lika med totalsparanderoinimum, kommer utdebiteringen och 

af.f'årsverkspriserna däremot att vara oförändrade i modellen; 

8TP 'r 
t_x 

xt- t-1 
pt=pt -1 

L..__.-,...-; 
totalsparendet år 
t vid f'oregående 
års utdebitering 
och arrårsverks
priser 

TF 
Srill.nft 

~ 
legalt total
sparandemini
mum år t 

> 

finansiellt 
totalsparandemini
mum år t 



totalsparandat år 
t vid föregående 
å r s utdebitering 
och afiårsverks
priser 

~nl t 

~ L---v------" 
finansiellt to- legalt total
talsparandemini- sparandeminimum 
lllUIJl ar t år t 
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Rest riktionen om finansiellt respektive legalt totalsparandemin~um 

garanterar på så sätt, att totalsparandat minst uppgår t ill det,som är 

stör st av totalsparaodet vid föregående års utdebitering och af.iårsv~rks

priser, finansiellt totalsparandeminimum samt legalt totalsparandeminimum: 

s~P = s:tlnrt + (s~~ - s:t'Jnft ) 
xt 2 xt-1 xcxt-1 

Pt-Pt-1 
... J 

~-------~--------~1 ~ 
tot alsparandat år t 
vid föregående års 
utdebitering och 
afiårsverkspriser 
eller efter utdebite
rings- och prishöjning 
utlöst av totalQ9aran
demi nimum 

f i nansiellt 
totalsparande
minimum år t 

totalsparande år t vi d 
föregåenåe års utdebite
r ing ooh afiår sverkspris
er minus finansiellt total
sparandeminimum år t 

+ 

c..l------,...------/ 

differensen mellan 
legalt och finansiellt 
totalsparandeminimum 
år t 

(STP 
t 

xt=xt- 1 
P t =p t - l r ./ 

t otalsparaodet år t 
vid föregående års utdebi
tering ooh afiårsverkspriser 
minus legalt totalspar ande
rnin11Ilum år t 

- ~nf ) >o f örutsatt att samtidigt S~nf > ~nl • t , t - t' Om 
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Om parentesen '7 O och samtidigt ~nlt ~ sa:1nrt eller.:::: O sätts parentesen 

= o. 

Den mängd finansiella resurser (likvida medel), som vid föregående års utde

bitering och af~årsverkspriser eller efter utdebiterings- och prishöjning 

utlöst av legalt eller finansiellt ·:;otalsparsnderniniiillllll, är disponibla till 

investeringar år t 

+ 

L 

L-->---' 
investe
ringarna 
år t 

+ 

totalsparance år t vid 
föregående års utdebi
tering och af~årsverks
priser uinus finansiellt 
totalsperandeciniro.un år t 

är därmed: 

L l 
t + L k 

t + 

L.--v--' i.---.--" 
långfri s- kortfristig 
tig upplå- upplår.ing 
ning år t år t 

+ 

differensen mellan legalt 
och finansiellt totalspa
randeminimum år t 

+ csiP - s~nlt) + NP:r-~ + 
t 

xt=xt- 1 
p tf-P t =il:"" ____ _; l .... .,J 

S~nft 
L ... 
finansiellt 
total sparande-
minimwn år t 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebite
ring och-afrårsverks
priser minus legalt total
sparandeminimum år t 

inbetalnings
över- eller under
skott exkl. total
sparande år t 

kasseförändring 
under år t 

Enligt modellen är vidare likv:i.ditetsmin:iJn:um år t: 

TLmint 
~ 

likviditetsmi
nimum år t 

= 
~,_.. ___ __..) 

investeringsmini
ID.UJll år t 

+ 

Om vi i ekvationen för T.Lt 
xt!xt-1 

utbyter TLt lllQt T.Ll!lint' NI~ mot 

xt 1:-xt-1 

{L~ + L~) m.ot (L~ + L~)min samt (7 t - 7 t-l) mot (7mint - 7 t-l) 



framkommer likvidietsminimum: 

N:rt_n 
t = (L~ + L~)r.U.n + 
~ 
lånaminimum ~.r t likviditets

minimum år t 
investerings
minimurr år t 

finansiellt total
sparandeminimum år t 

(siP - s~nrt) + 
xt=xt-1 
pt=pt-1 

\ ~ 

totalspara~det år t vid 
föregående års utdebite
ring och af!årsverkspriser 
minus finansiell t total
sparandeminimum år t 

TP TP 
+ f (Suu.nlt - :IIU.nf't) ~ + (S~p - S~nlt) 

xt=xt- 1 

+ 

differensen mellan legalt 
och.finansiellt toalsparande
min'imuro år t 

t (7mint - Sy t-1) / 
,_. 

Pt:Pt-1 1 -...---- --' 
totalsparande år t vid 
föregående års utdebite
ring och af!årsverkspri
ser minus legalt total
sparandeminimum år t 

minimi~asaa vid slutet av år t 
minus kassan vid början av år t 

där (STP - S~nft) /" O t_ 
xt:xt-1 
PCPt-1 

+ 
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'----,.--) 
inbetalnings
över- eller 
underskott år t 
exkl. totalspa
rande 

Om > O och samtidi{;t s;tinr < ~t eller ~ 0 sätts parentesen = O. 

(S~nlt - ~nft) respektive (S~~ - S;ynlt) >O förutsatt att samtidigt 
xt-xt -1 
Pt=pt-1 

s~i' n] t ,... ~nft; 
parentensen = o. 

·em >O och samtidigt ~nlt ~ S~lnft eller~ O sätts 

l TLmint insätts uttrycket ~or ~nft (utom i parentesen) enligt ekva-

tion nr 9: 
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+ 

lih~ditetsmini
mum år t 

~ 

investerings
.. minimum år t 

+ 

+ 

andel av investerings
mininrum som inte låne
finansierats år t 

~------~~ ~ 

+ 

totalsparande år t vid 
röragående år s utdebite
ring och afrårsverkspri
ser minus finansiellt to
talsparanderoinimum år t 

(STP - S~nl ) 
t t 

xt=xt-1 
pt=pt-1 

L J 

totalspara;de år t vid 
föregående års utdebi
tering och arrårsverks
priser minus legalt to
talsparandeminimum år t 

+ 

Np * r t 
~ 
inbetalnings
över- eller un
der skott exkl . 
totalsparande 
år t 

miniroikassa vid slutet 
av år t minus kassan 
vid början av å r t 

+ 

differenser. mellan legalt 
och finansiel lt total
sparan~emin~um ar t 

L- J 

inbetalnings
över- eller under
skott exkl. "total
sparande år t 

~ 
miniroikassan vid 
slutet av år t minus 
kassan vid början 
av lir t 

+ 

TLmin = 
~ 

N:rt.n = 
l ~ t ~ 

{L~ + L~)min 
~ 
lånaminimum 
år t 

+ 

likviditets
minitmun år t 

investerings
minimum år t 

andel av investerings
minimum som inte låne
finansieras år t 

+ (s~P - sMn:rt ) 
xt=xt - 1 
pt=pt-1 J 

~talsparand~år t vid rore
gående å r s utdebitering och 
afrårsverkspriser minus finan
siellt totalsparanda~~imum å r t 



differ ensen mellan 
legalt och f i nansiellt 
totalsparandeminimum 
år t 

+ 

t otalsoarande år t vid 
f"öregående års utdebite
ring och afiår sverkspriser 
minus legal t t otalsparande
minilnum år t 

330 

Hos den lånafinansierande kollllllU."~n är lånaminimum ;.ika med den upplåning, som 

behövs f"ör att finansiera i nvesteringsminimum sedan övriga källor tagits i 

anspråk. Det ta låneminimum motsvaras hos den låna- och sparandefinansierande 

kommunen av dels ett finansiell t t otalsparandeminiroum1 dels ett låneminimum. 

Finansiellt totalsparandeminimum plus lånaminimum är därmed lika med likvi

ditetsminimum minus övriga finansiella medel (inbetalningsöver- eller 

under skott, öve~ eller underskottsk~ssa samt totalsparande utöver finansiel l t 

totalsparandeminimum): TLmint 
~ 

S~nft + (L1 + L~)min = N:dh_nt 
L ~ l t ... ..J ' .. 
finansiellt lånaminimum år t investerings

minimum (= l ikvi
ditetsminimum) år t 

total sparande
mininrum år t 

N* 
Pr (STP 

t_ 
TP 

- Sm1.nft ) 
xt:xt -1 
Pt-Pt-1 

l ........ J 

inbetalningsöver
eller underskott 
exkl . totalsparande 
å r t 

miniroikassan vi d 
slutet av år t 
minus kassan vid 
början av ar t 

totalsparande å r t vid 
föregående års utdebiter ing 
och af~årsverkspriser minus 
finansi ell t t otalsparande
minimum 

(siP sibinl ) - t 
xt=xt -1 
pt =pt- 1 

~--------- ------/ totalsparand~ å r t 
vid föregående år s utde
bitering och af.f"ärsverks
priser minus legalt total
sparandeminimum år t 

(ifuinl ~nf ) t - t 

differensen me1J.an 
legalt och finansiellt
totalsparandeminimum år t 
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Med 11tgångspunkt från likviditetsminimum kan låneminimum härledas. Detta 

lånerninimu:n ( e~tion nr 17) anger den upplåning, som minst }{rävs för att 

finansiera investerings~~nimum, förutsatt att totalsparandet inte understiger 

finansiellt totalsparandeminimum (vilket modellen garanterar). 

(L~+ L~)min 

lå.neminimurn 
år t 

b N
1

R. 
tk 1 • m~nt 

andel av investe
teringsminimum 
som lånefinansie
ras ~t 

'---------~r-------~ 
totalsparande år t vid 
föregående års utdebi
tering och affärsverks
priser utöver finansiell t 
totalsparandeminimum år t 

(s~P - S~nlt) 
~=xt-1 

t pt=pt-1 - J 

differensen mellan legalt 
och finansiellt totalsrya
rande~.nilll11l!l år t 

totalsparande år t vid fore
gående års utdebitering och 
afrårsverksp~iser minus legalt 
totalsparandeminimum 

( ~ O) 

S~nf .Z S~nlt;, Om > O 

~nf < S~nlt eller 5- O 

(~nl - s'fuinr ) respektive 
t t 

och samtidigt 

sätts parentesen = O 

{s~ - sffiln1t) >-o 
x~ t - l 
Pt- ~-l 

förutsatt att samtidigt ~Dlt > smintt; 

Om >' O och samtidigt snn1t ~ S~nft eller .e:.. O sätts parentetaD = O. 
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Kommunen antas således ha såsom praxis att finansiera viss andel (b1 ) av 

investeringsminimum med upplåning • Definitionen av låne~unimum tar därmed 

implicit hänsyn till finansiell t totalsparandeminimum, Lånaminimum förut

sätter nämligen, att återstoden av i nvesteringsminimum - (l - tkbl) NIRrnint -

plus eventuell underskottskassa täcks av finansi ellt totalsparandeminimum 

sedan övriga källor (i nbetalningsöver- eller underskott samt överskottskassan) 

tagit s i anspråk, 

Förutsatt att totalsparendet vid föregående års utdebitering är mindre eller 

lika med finansiellt totalsparandeminimum (större än eller lika med legalt 

totalsparandeminimum) kommer l å nsminimum att vara lika med deP- lånafinan

sierade andelen av investeringsmini.urum, dvs tkbl • N:r&-int' 

Eftersom totalsparaodet då är lika med finansiell t t<>talsparandeminimum, är 

samtliga parenteser i ekvationen för låneminimum lika med noll . 

Ar totalsparaodet större än finansiellt totalsparandeminimum, 

kornmer lånaminimum däremot att vara mindre än uttrycket tk~ • N:dh_nt. 

Differensen mellan totalsparaodet och finansiellt total sparandeminimum utgör 

då t illkommande finansieringsmedel, Totalsparendet är därvid lika med det 

största av legalt totalsp~randeminimum och totalsparandat vid föregående 

år s utdebitering och afrarsverkspriser , Minst en av parenteserna i ekvationen 

ror lånaminimum kommer då att vara positiv.1 > 

l ) 
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7. LÅNEMA.m1UM 

De lånemaxima, som förekon~er hos den lånefinansierande kommune~,finns även 

hos den låne- och sparandefinansierande kommunen (kreditroarknadsrestriktion 

f"ör den långfristiga och den kortfristiga upplåningen i ekvation nr 18 

respektive 19 samt legal restriktion för stocken av kortfristiga lån i 

ekvation JU' 20). 

De te~niskt och institutionellt bestämda investeringarna i investerings

minilnum antas vara prioriterade på kz:oeditmarlaladen. Vid alternativ nr l inne

fattar investeringsminimum enbart sådana investeringar. Lånemaximum kan 

då inte understiga låneminimum, dvs: 

l k 
r (Lma.xkt -:;maxt ) ' (L~ + L~)min 

t r ' 

lånemaximum år t lånaminimum år t 

Vid alternativ nr 2 innefattar investeringsminimum även politiskt känslige 

investeringar. Lånemaximuro kan då inte understiga lånaminimum efter 

avdrag för den lånefinansierande andelen (tkbl) av dessa investeringar: 

(~t + Llf.axt) ,2: (L~ + L~)min tkbl • 
2
POt [(l+lt)ht + (1-ht)(l+dtil 

~ L.---v----) 

lånema:x:i.mum år t lånaminimum år t 

B. LIKVIDITEl'SHAXINUM 

andel av politiskt känsliga in
vesteringar som lånefinansieras 
år t 

I den låne- och sparandefinansierande kommunen definieras likviditetsmaximum 

(vid föregående års utdebitering och afrårsverkspriser eller efter utde

biterings- och prishöjning utlöst av finansiellt eller legalt totalsparande-

minimum) på följande sätt {TLmeJet ) : 
Xt1:Xt-l 

= l k 
Lmaxkt + Lmaxt 

lånemaxilmlm år t 

+ TP 
Snunft 

l J 

+ 

finansiellt 
totalsparande
minimum år t 



+ 

där 

+ 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebite
ring och af!årsverkspriser 
minus finansiellt total
sparandeminimum år t 

(STP 
t 

x,cxt-1 
- s'Glru ) 

t 

P-0't-l 
L ~-------~ 

+ 

~ 
differensen mellan 
legalt och finansiellt 
totalsparandeminimum år t 

+ 
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totalsparande år t vid inbetalnings-
föregående års utdebite- över- eller 
ring och af!årsverkspriser underakott exkl. 
minus legalt totalaparande- totalsparande 

över- eller under
skottskassan vid början 
av år t 

minimwu år t 

TP > TP rörutsatt att samtidigt Sllll.nft_sm~nlt (S~p - sfuintt) , O 

x-Lxt-l 
Pt-Pt-1 

Om> O samtidigt ~nft < sif,l~ eller !f O sätts parentesen ;;: O 

sRn1t > ~or ; 
Om > O och S~nlt !5-- S~nft eller....: O sätts parentesen= O. 

Fem restriktioner (legalt totalsparandeminimum, finansiellt totalsparande

ro.inil:1llm1 maximum för kortfristig upplåning, maximum för långfristig upplåning 

samt minimikassan) anger tillsammans likviditetsmaximum. 

9. LIKVIDITEI!SMA.XIMUM VISA.VI LIKVIDITETSMINIMUN 

Vid gjorda antaganden är skillnaden mellan lånemaximum och låneminimum -

liksom hos den lånafinansierande kommunen - samtidigt lika med skillnaden mellan 

likviditetsmaximum och likviditetsminimum: 



TLmaxt 
xt 'Zxt-1 

lLtviditstsmaximum år t likviö.itets
rninimuro år t vid föregående års utde

bitering och affärsver'~s
priser eller efter utdebi
terings- och prishöjning 
utlöst av totals~arandeminimum 

(L~ + L~)min 

låneminimum år t 

*" 10. KAPITALFOl<DERNA (335-.B9) 
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= 

låncmE~ . .x:i.mum år t 

I modellen ror den låne- och sparandefinansierande kommunen ingår - liksom 

hos den sparandefinansierande kommunen - en ekvation (nr 21) för förändringen 

i avsättningar till eller uttag från kapitalfonderna. 

Till denna ekvation är knuten en finansiell restriktion för maximal avsätt

ning till dessa fonder. Denna restri~tion skiljer sig något från den, som 

gäller i modellen för den sparandefinansierande kommunen, vilket diskuteras 

i det följande. 

I modellen för den låne- och sparandefinansierande kommunen är finansiellt 

totalsp~randeminimuro och låneminimurn avsedd att finansiera den del av 

investeringsminimum, som inte täcks av övriga källor (totalsparande utöver 

finansiellt totalsparandeminimum, inbetalningsöver- eller underskott samt 

överskotts- eller WJdersimttskassa). Hedellen förutsätter därmed att 

investeringsminimum bland annat finansieras med totalsparande. Ifall 

enligt ekvation nr 1.3 en del av detta sparande tas i anspråk för avsättningar 

till skatteregleringsfonden,hindrar detta förhållande inte finansieringen 

av investeringsrnini.mum. Nedel, som avsätts till skatteregleringsfonden, 
antas nämligen tillrålligtvis kunna nyttjas för att finansiera investeringar. 

Vad kapitalfonderna beträffar antas inte detta vara möjligt. Avsättningar 

till dessa fonder är därmed inte möjlig~ såvida totalsparaodet är nödvändigt 

för att finansiera investeringsrnini.JnuJn, vil:<et garanteras av den följande 

restriktionen om maximal avsättning till Y~pitalfonderna. 
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Om totalsparandat vid föregående års utdebitering och afiårsverkspri ser eller 

legalt totalsparenderoini..m.um ä.r större än finansiel lt totalspar a.ndeminitnum , 

reduceras lånaminimum enligt ekvat ion nr 17 med mellanskillnaden. Är l åne
minimum före denna reducering sarr~idigt tillräcklig f ör ~tt finansiera 

investerinGsminimum, är det inget som hindrar att totalspar aedet utöver 

finansiellt t otalsparandeminimum avsätts till kapitalfonder na, De11 maximala 

avsättningen till kapitalfonderna blir då: 

där 

~KLxft = r (STP + 
l x~=xt-l 

pt=pt-1 

(~nl 
t 

'-----..-.. --) 
.fi nansiell t 
t otalsparande
minimum år t 

l ,. > 

t otalsparandat 
år t vid föregå
ende års utdebi
tering och aff'års
verkspr i ser 

legalt t otalsparandeminimum år t 
minus totalspurm:det år t vid före
gående års utdebitering och aff'års
verkspriser 

s~ J 
över- eller under
skottskeasa vid 
bör j an av år t 

~ 
skatteregleri ngs
fondens förändr ing 
år t 

')' O; Om ~ O sätts par ent esen = O. 

Den maximala avsättnin~en ökar - l i lcsom hos den sparandefinll.nsi erande - med 

underskottskassan och minskar med över skottskassan . Enligt modellen är f i nan

siellt totalspar andemini mum nämligen avsedd: 

a) att vid överskott skassa - dvs S-_r t-l - ~nt 7 O - fi nansiera 

investeringsminimum ef'ter avdrag för bl a .maxilnal kassaneddragning 

b) a"tt vi d underskottskassa - dvs Sp-t -l - ~mint< O - finansier a 

investeringsminimum och nödvändig kassauppbyggnad 3å att 

minimikassan nås; 

Eftersom kassauppbyggnaden - eller neddragningen bland annat kan ske i form 

av avsät tningar t i ll respekti ve utt ag från kapitalfonderna , inverkar detta 

förhållande på den maximala avsätt ni ngen till dessa fonder. 
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Avsättningar till skatteregleringsfonden, vil~a beslutas i ett tidigare Gkede 

av beslutsför loppet, mir. skar vidare uhJ-'lTJ:te:. för avsii~tr.inf;s.r till ks.pi td

fondern!.:) uttag från skatterec;lerint:·s:;'o"!'lci::::n har m.otsa·~t effa~:t. 

Om lii.ner.linimum före reduceringen ):e~1 deT! C.el av tota1 sparandet, som 

överstiger finansiellt totalspara~deminimum, inte er tillr&~l~ig för"att 

finansiera investeringsmini..mt.uF., blir den maxi:n3.l<', av-c..ättninr;eT! tiU k!::.pital

fonde~na !öljanda: 

Om 8
TP 
t 

xt=xt-1 
+ och samtidigt 

"Pt=pt-1 L ..> 

totalsp:rande år t legal t total spetrande-
vid föregåe~de irs utde- mini~~ år t ~inus 
bitering och aff'årsverks-tot~.lsparande t.r t 
priser vid föreg,~ende års 

utdebiterinG och af'f'åt·s
verkspriser 

.. __.) 

fin1:msiell t 
totnl sr.>fl.ranC.~
ninir:m:r :·.r t 

där Om ~ O sätts parentesen = C 

+ 
rp 

- SmJ.nf_._) + + 
v 

(L----r-----' 

lånetrl.nimuzn år t totalsparande &r t vid 
föregående års utdebite
ring och aff'årsverksp:::-iser 
minus finansiellt total
sparandernini.raum 

> 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebite
ring och aff'årsverks
priser minus legalt total
sparandeminimum 

lånemax:ill11lill år t 

differe~san :nallll.r: 
legaJ.t cell fin<:.nsiell ':. 
tots~spcr~~demini~ 

> (L~ + L~)min 

l&.ne!rlnilllUJ:l ar t 

där - ~nf) >o t t tt t di t -TP ·-" '="' STP 1 förutsa t a sam i ·g Sinll'..J.-c - cln!lltj 

l) 
~dellen utesluter möjligheten att medel, som avsätts till skatteregle
r~ngsfonden, samma år nyttjas för avsättningar till kapitalfonderna. 
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c~ )' o och s~ti".f < eller!;. O sii.tts pareP-tesen = O 

TP ~TP TF TP ) ) (S:rrun..1t - ~r.u.nft ) respektive (st _ - Stllnlt O förutsatt att samtidigt 
xt--'<t-1 
pt=pt - 1 

~nlt "> S!Rnft; Om >O och sa.mtidigti!fSTMnft eller ~ O så. sätts parentesen 

= o; så gäller följande ~ximum för avsättningen t ill kapitalfonderna: 

Srtlh = 
~ 
maximal avsättning 
till kapitalfon- · 
:lerne. ål' t 

lånaminimum år t 

Drlaxkt +:~t) J 

låne:naximurr. ir t 

över- eller under
skottskassan vid 
början fiV år t 

~ J 
skattereg~erir.gs
fonder.s f örändring 
år t 

Differensen mellan totalsparaodet och finansi ellt totalsparander.ri.nimum är då 

större än skillr..e.den mellan lånernaximum och l.åner:Unin:.um. Låner.dni.mum f'"cir
utsätter då a tt totalsparendet utöver finansiellt totalsparandeminimum 

delvis används för att finansiera investeringsminimum. Av differensen mellan 

total spar andat och finansiellt totalsparandeminimum är därmed endast den 

del , som notsvarar skillnaden mellan l ånemaxinum och lånaminimum disponibel 

för avsättni~gar till ~apitalfonderna . 

Om 

a) lånamaximum lir lika med eller mindre än l ånaminimum eller om 

b) lånemax:i.lnu..il är större än lånar.U.ni..m:u.m 

och samtidigt totalsparandat vid föregåe;.1.;e års utdebiteri.ng och af.Iårsverks

priser eller legalt totalsparandeminimum är lika med eller mindre än 

finansiellt totalspara.ndeminimwn, så ä r den maximala avsättningen t ill 

l<..apitalfonderna lika med den kassauppbyggnad (efter avdrag f"cir skattereg

leringsfondens förändring), som är nödvändig f"cir att uppnå minimikassan: 



= 

minblikassa vid slu
tet av år t minus 
kassa~ vid början av 
år t 

s;) 
t 

L---....-----' 
skatteregle
ringsfondens 
förändring år t 
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Vid pun/-t a tas differensen ~ellan totalsparandet och finansiellt totalspa

randemini.'UI.UD. helt i anspråk för att finansiera investering<:;~nimum och 

är därmed inte disponibel för avsättnir.gar till kepitalfonderna. Denna 

differens är vid punkt b i stället lika med noll. 

11. :JTDEBITERil'JGEN OCH AFFÄRSVERi\SPRlSE.RNA 

I ekvationerna 22 - 25 bestärr..s to·i:.alsparendet, utdebiteringe!J, aff'cirsverks

priser::la och der. a>.ttonoma sb.tteintäktsf"örändringen. I sa.-nband därmed delar 

sig modellen - liksom i de tidigare varianterr~ - i två fall - beroende på 

Olr. utdebiteringen och aff"årsverkspriserne. förändras eller e~. 

Enligt modellen kan en höjning av utdebiteringen och af"f'årsverkspriserna 

utlösas av restriktionen ore finansiellt totalsparandeminimum, legalt total

sparandeminimum eller (förutsatt investeringsmini~um innefattar politiskt 

känsliga i:1vesteri~gar) lån~nimum. 

Förutsatt att låneminimum ur nindre än eller lika med lånemaximum (vilket 

är lilctydigt ~ed att TLmint .:=_ TLr.ta.xt ) , korrmer totalsparandet att vara 
xt2xt-l 

lika med å.et störste av finansiellt totalsparandeminir.run, legalt totalsparan

deminimum sal!lt ·:;.otalsparandet vid föregående irs utdebitering och aff'års

verkspriser. I annat fall (dvs låneminimum större än lånenaximum) kommer 

totalsparC~.ndet att vara större än d.etta värde. 

Genon utdebiterings- och prishöjning ökas totelsparandet då ned skillnaden 

mellan lån~inimum och lånema~~. Efter denna höjning är likviditets

max:i..mur.t (TLmaxt) lika med likviditetsllliniJJium (TLmint). Förhållandet mellan 

lå.nemininr..un och lånena~dmum är cllirmed a-vgörande för, om det finansiellt. 

investeringsutrymnet är större än , lika med eller mindre än investerings

nininum. Huruvida restriktionen om finansiellt respektive legalt total

sparandeminimum utlöser er. utdebiterings- och prishöjning eller ej, har inte 

någon betydelse i detta sammanhang. 
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Definitionen av låneninim~ tar nämligen enligt ekvation nr 18 här.syn till 

dessa båda restriktioner . Lånemi!1i!lllliD. förutsätter å ena sidan: 

a) att totalsparandat är lika med finansiellt totalsparanderninimuo 

b) samt att en viss del (l - tkbl ) av investeringsminimua (plus eventuell 

underskotts~assa eller inbetalningsunderskott ) enlig~ e!~ation nr 9 
täcks av finansiellt totalsparandeminimum jämte övriga källor 

(överskottskass~ och inbetalningsöverskott). 

Är totalsparaodet större än finansiellt totaJsparanåeminimum, reduceras å 

andra sidan enligt ekvation nr 18 låneminilllum med r.~ell~.ns:.Cillnaden. Total

aparandet :f.:an därvid vara lika med legalt totalsparandeminimum eller total

spara.nde-t. vid föregående års utdebiterine: och aff!irsverkspriser. 

12. FINAl!SI ELLA RESURSER EXKLUSIVE INVESTERIUGSt-l!NIMU}; 

12.1 . Ekvationerna 26 - 35 

Förändringen av den kortfristiga respektive den långfristiga upplåningen 

bestäms i ekvationerna 26 - 29 på motsvarande sätt som hos den lånafinansieran

de kommunen. I ekvat ionerne 30 - 32 fastställs därefter inbetalningsöver

skottet inklusive avsättning t ill skatteregleringsfonden e~Prt), 
kapitalsparaodet (S~) respektive kapitalsparande exklusive uttag frän skatte

regleringsfonden ( S~ ). Det finansiella utrymme, som e~\lusive upplåning 
s-D; o 

t 
återstår sedan investeringsmin~ finansierats , bestäms sedan i ekvationerna 

33 - 35. 

12.2. Finansiella resurser i fa11 a respektive fal l b 

I fall a, där lånaminimum är mindre än i.ånemaxilllum, kommer det återstående 

finansiella utrymmet att vara större än noll, vilket kan visas på likartat 

sätt som för den lånafinansierande kommunen (221 - 224) . 



341 

I fall b, där låneminimum är större än eller lika med lånemaximum, gäller 

att: 

TLma.xt TLmint Nl~int 

/ 

likvidi- likvidi- investe-
tetsmaxi- tetsmini- ringarn i-
mum år t mum å.r t ni mu m 

På likartat sätt som för den lånefinansierande kommunen (sid 224-227) kan 

då visas att det finansiella utrymmet helt tas i anspråk av investeringsmi

nimum. Utförda bevis härför redovisas även separat (~~). 

1.3. H'VESTERitmARKA OC!-1 K.t..SSAN 

Hodellfurloppet för den låne- och sparaP-definansierande ~mmrnu•1en avslutas nee 

att investeringarnas och kassaP.s förändring bestäms i ek-vation nr 36 respek

tive nr 37. Denna bestämning sker på principiellt sarona s&tt so~ i de~ låne

och den sparandefinansier~nde ko~~unen. lfall a (låneminittruml mindre än låna

maximum) är därmed investeringarna större än eller lika med inves~erings

min:iJnum och kassan större än eller lika med ninimi!e:ass=. Så-v-iil investe

ringarna som ~assa.n är i stället på l'ilinir.Univå i fall b (låne::nini.'1!ll.-r. lika 

med eller större än lånemaximum). (Jämför sid 227-230) 

Såväl i fall a som i fall b är investeringarorändringen realt och fir~nsiellt 

bestämd. 

Modellen för den låne- och sparandefinansier:).n<le kom;·nur.an 1.::':.gii.r fr&.r. att 

uppl~.ni:1gen indirekt via Jca.ssan ~i liJr.l!et r.1ed ka?i ta.lfondcrnn) används såsom 
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buffert ~ot kapitalsparandets variationer.1 ) Variationer_oa i !<api tal-

sparandet ,neutraliseras därmed - helt eller delvis - genom 2{assauppbyggnad 

oc~ -neddragning. Detta kommer att återges av KOefficienten keJ (vid över

eller underskottskassans förändring). 
14. FLÖDE'!' AV LIKVIDA l.ffirlEL 

Hos de~ låne- och sparandefinansierar.de kommunen förekommer en systematisk 

~assauppbyggnad och r.edd:ragning (via fonderna act med hjälp av låncfristig 

upplåning) i konjunkt\ll'förloppet. Ka ssa11 o c~ flödet av likvida medel 

varierar därmed - liksom hos den sparande- oc~ ~en lånefinansierande 

kommunen - åt samma håll. 

* 15. ~lODZLLEN - EX ANTE (342-37 o) 

Hadeilen för den låne- och sparendefinansierande kommunen - vid statlig 

styrning via kreditmarknaden - presenteras i det roljande. Vad investe
ringsminL~um beträffar utgår modellen från alternativ nr 2 {dvs inklusive 

politiskt känsli~a ir.vesteringar). Förändringen i modellen vid alter~ativ 

nr l (= investeringsminimum utan sådana investeringar) anges i form av fot

noter. }1odellen enligt alternativ nr 2 återges även i form av ett flödes

schema (figur 11), ett pilschema (figur 12) samt ett strukturschema (figur 13) 
(sid 345, 361 respektive 373). 

l) Upplåningen kan alternativtdirekt användas som en buffert mot kapital
sparandets variationer och variera i motsatt riktning som dessa. Upp
låningsvariationer är då kausalt bestämda av ka~italsparandets. Upp
låningens effekt återges då indirekt av koeffic1enten ke?~ Denna 
koefficient kommer då att vara mindre än l och större an'O. 

Ifall variationerna i upplåningen fullständigt neutraliserar vaxia
tionerna i kapitalsparandet är ke2 = O. En förutsättning för att 
upplåningen direkt skaJ.J. användas som en buffert är emellertid/ att 
upplåningen kan öka när kapitalsparandet sjunker. Vid en fyraarig, 
periodisk l~onjunkturcykel minskar kapitalsparandet under högkonjunktur
en. Vi antar att det då samtidigt är svårt att placera långfristiga 
lån till följd av åtstramning av kapitalmarknaden. Upplåningen kan 
i så fall inte på direkt väg verka som buffert mot kapitalsparandats 
variationer. 
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De inledande ekvationerna 1-8 är i dentiska med de, som gäller i modellen 

för den l ånefinans ierande kommunen. Detsamma ~äller för de a vslutande ek

vati onerna 26-37, vilka hos den lånefinansi erande kommunen motsvaras av 

ekvationerna 24-35· Vid ekvationerna 1-8 respektive 26-37 hänvisas därför 

till modellen f ör den lånafinansierande kommunen. Enstaka ekvationer (nr 

11- 12, 14- 15, 23-25), som är gemensaiTmla med denna modell, anges däremot i 

det fö ljande, 

Viå ekvation nr 13 (skatteregleringsfondens förändring) nämns endast fall 

a . Vad fal len b-d beträffar hänvisas till modellen fö r den sparandefinan

sierande kommunen . Fallen a och b vid ekvation nr 10 (t.U~m-ekvationen), 

vilka även överensstämmer med denna modell, är däremot nämnda. 1) 

De ekvationer som är gemensamma för olika modellvarianter, f inns i övrigt 

angivna i bilaga 3. 

1) En fullständig sammanställning av de oli ka ekvationerna i modellen för 
den låne-och sparandefinansierande kommunen redovisas separat (~~) . 
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Sid 

(1) N~ Den hypotetiska nettoinvesteringsvolymen år t 232 

Investeringsminimum år t 232 

Förskottsskatteunderlag år t 232- 233 

(4) A~ Den automatiska skatteintäktBförändri.ngen år t 233 

Den automatiska. nettokostnadsförän.dreingen år t 233-234 

(6).4~nt Miniroikassans förändring år t 234 

(7) l sn&ctj Maximalt uttag från skatteregleringsfonden år t 234 

Legal restriktion för kapi tals}'arandeminimum år t 235 

(9) sLt 

' 
.. ._ ___ _.J 

totalspa.
randemini
mum år t 

finansiell restriktion f ör totalsparande
minimum &- t 

legal restriktion 
för totalsparande
minimum år t 



EkYtdion ,. 
f 

l 

'l 

' 

, 

Plöd .. sch- ovEil'l aodellen !"'ör elen låne- och apan.ncte
fiQ&Daierande k~- statlig' styrning via kredit
marknaden 

START 
lX ANTi 

1(]: 
N If l 

Jmm._ 

z,~a 

... ,., At .•..•. , 
tik 

... "• 
$ l 

.., Fmm, 
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(lO) 

(lOa) 

(lOb) 

_!l,!er.~t_!v_I 

TP 
Sml.nt 

(för Å ~-ekvati~nen) 

~ 

totalsparan
derainimum 
år t 

L 5TP + 
t-1 

\.--------
totala::;>aran
de föregåen
de å.r 

förär-dring i affärs
verkssparande år t 
vid föreg~nde års 
af~arsverkspriser 

- 4~) 
~ 
den autonoma 
nettokostnads
förändringen 
å.rt 

den automatiska netto
intäktsförändringen år t 

där parentesen > O; Om ;5 O sätts den = O. 

!l_!e!.~t,iv_I,! (för .t1 U~m-ekvationen) 
TP > 

3
TP 

sm~nt t-1 + 

totalaparan
deminimum 
å.rt 

totalsparan
de föregåen
de år 

förändring i affärs
verkssparande år t 
vid föregående års 
afråraverkspriser 

ak. 
- L\ ut 
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_., 
politisk 
va.ria.bel 
år t 

~ 
den autonoma. 
nettokostnads
förändringen 
å.rt 

~ 
den automa- den automa
tiska skat- tiska netto
teintäkte- koatnadsför
förändrineen ändringen å.r t 
är t 

...____..,. 
totalspa
randemini
mum år t 

~ 
totalspa
rande fö
regående 
år 

förändring i affä.rs
verkssparande år t 
vid föregående års 
afrårsverkspriser 

diir stora parentesen >O; 

+.............-' 
politisk 
varå.abel 
år t 

Om~ O sätts den ;; O. 
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r 
11 ASt 

x~·xt·1 

S.TP 
.4 t 

1Z ~sxtNf 

~spt·f 



(11) 

(12) 

(l3a.) 

totalspa.rande
förii.ndringe:a 
är t vid före
gående års u t
cl.ebitering 

__________.. 
totala:parande
förändrirlben 
fu- t viC. före
g!ende års u t
debiterine; och 
effärsver~~s
priDer 

den automatis...lca. 
skatteintäkts
förändringen ~ t 

totals?a:::-a.ndeför
tt:'ldringen il.r t · 
vid föregående 
J.rs utdebi terinrr 

!11e~~t~v_I (för S~-ekvationen) 

skattereg
leringsfon
dena föränd
ring år t 

4ro 
t 

t:.. sT 
t 

xt = xt-1 

~ 

totalsparandeför
ändring lir t vid 
föregående års ut
å.ebi tering 

..______.-' 
politisk va
riabel år t 

+ 
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den au tor.1a tiska 
nettokostna.ds
förä.n:irin&en 
c!r t 

den autonoma. 
nettokootnads
föränclrill(:;en 
fu-t 

.clProt 
~\· a ],i t-1 

förändring i affärs
verkssparande år t 
vid föregående års 
affärsverks~riser 

~ 
förändring i 
konjunktur
variabel år 
t-1 

+ 

( 13b-d) Villkoren för alternativ I samt alternativen I-IV finns angi vna 
på. sid 126-133 , 



.. t 
Jl.t"'t·1 

Pt=Pt-t 

~ (enl.13c) 

dår~O~ 
«h~~-1 
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(14) 

(15) 

(16) 

kapitalsparcndeför
ä.ndring tr t vi d. 
föregående ~s ut
C.ebitering 

för ändrin.;: ::. l:a.:pi
tals:para:'lde u t 
vid f~recäen~e ~xs 
utdebi~cring och 
affärsverks~riser 

.__..._ __ ..., _____ __, 
förä!:ldl'ing av 
t otal s·Jaran<ie 
år t vid före
gående års ut
debitering 

förändri~ i kapi
t.:-.ls:?3I'a...'u!.e år t 
viQ föresående trs 
utdebitering 

+ 

~ 
förändring i av
sättning till eller 
uttag f rån skattereg
leringsfonden år t 

f~r~dring i affär3-
veri<:swarande år t v i d 
f öreglende ära ?riser 
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-KL l Sroa.:d' = min 
._..._ ___ ~.------- w·t-1 -2mint~ 

finz...."'lsiell 
restriktion 
för maximal t 
uttag från ka
pitalfonder 
(numeriska 
värdet ) år t dä.r 

överskotts- eller 
underskottskassa 
vid början av år t 

skatteregle
ringsfondens 
förändring 
å.rt 

kapitalfonderna s 
behållning vid 
bör j an av år t 

s_ SFm . + SD 
l''t - 1 - J.!lt t Om ~ O sätts uttrycket = O 

kassan vid början av 
år t minus minimikas
san vid slutet av år t 
plus skattereglerings
fondens förändring år t 





(17) 

minimum för lång
fristig och kort
fristig upplåning 
å r t 

(~ol snnr ) - t - t 

andel av investe
ringsmin~ som 
av pra.xi s låne
finansieras år t 

differensen mellan 
legalt och finan
siellt totalsparan
deminimum år t 

differensen mellan 
å ena sidan totalspa
randat vid ~öregående 
års utdebitering och 
af~årsverkspriser och 
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csip - ~nft) 
xt=xt-1 
Pt:Pt-1 \. -v J 

totalsparande år t vid 
föregående års utdebi
tering och affärsverks
priser utöver finansiellt 
totalsparandeminimum år t 

å andra sidan legalt 
totalsparandeminimum år t 

( 2 O) 

där csip - sMnrt) > o om samtidigt slliinrt2 4lnlti 
xt=xt-1 
pt=pt-1 

Om > O och samtidigt ~nf < ~:al 
t t eller < O sätts parentesen 

= o. 

(~nlt - ~nft) rest>ektive (sip - s&inlt) > o rorutsatt att 
le.t=xt-1 
Pt=pt-1 

samtidigt siin1t > ~nft. Om. '?o och samtidigt &iln1t ~ s:tlnrt 
eller~ O sätts parent esen = o. 



.<11 s;'"' ;u,/.21a) 
dar ~fi,)> o 

Nej Nej 



(18) 

(19) 

(20) 
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l . 
Ii!la:x:.<t "" f6 (rt) (}::re di tmarlmadspoli tisk restriktion) _____________.. 

ma.ximal l åns
f ristit; u p:J:>
H.ning år t 

k ~ 
liiiaXKt 
~/ 

maximal :..-~ort

fristig "-i?..?
lånitl{$ <lr t 

~ 
konjl.l.!'.ktur
vari2.bcl 
§.r t 

där .da.xk.._ > O . -
(r 1L o) 

(r t) (:crecii toarkrlacl.spoli tisk restrii.:tion) 

'-----v-__./ 

}:onjunktur
variabel 
&-t 

där L~axkt > O 

(r1~ o) 

8 k 
Uoaxlt "' b 4 . {legal restriktion) '-----..------' .... ._ __________ ., 

na.xima.l stock 
av kortfria
tiga lån vid 
slutet av år t 

:förskottets del 
i skat teu.nderlaget 
år t 

Restrikticn : 

l) 

rraximal !~ris
tig och kortfris
tig UFPlåning år t 

----...........----.-/ 
minimal långfris
tig och kortfri s
tig upplåning år t 

politiskt känsliga investerinbar å r t 

Vid den alternativa formuleringen av investeringsminimum (dvs exklusive 
politiskt känsliga investeringar) gäller i stället: 

l k l k . 
(Lruaxkt + Lms~) ~ (Lt + L t )ml.n 

maximal långfristig minimal långfristig 
och kortfristig upp- och kortfristig upp-
låning år t låning år t 
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(21a) f}SKP 
t 

xt-xt-1 
pt .. pt-1 

.._____.,.___ 
förändring i 
avsättning t i ll 
och uttag från 
kapitalfonder 
år t 

~ 

förändri ng av 
kapitalsparan-
de år t vid fö
regående års ut
debitering och 
affärsverkspriser 

uttag från 
kapitalfon
derna år t 
(numeriska 
värdet) 

:naxilaal t uttag 
från kaoitalfon
derna år t (nume
riskt värde) 

s+KL < 
t 

l-...-y----> 

avsättning- finansiellt 
ar till ka- maximum för 
pitalfonder- avsättningar 
na år t t i ll kapital

fonderna år t 

där &t~t är: 

•) 

totalspar ande 
år t vid föregå
ende å r s utdebite
ring och affärs
verkspriser 

legalt totalsparan
deminimum minus to
talsparande år t vid 
föregående års utde
bitering och affärs
verkspriser 

förändring av 
konjunktur
variabel år 
t-1 

L.--.,...-----

finansiellt 
totalsparande
minimum år t 

Om .C. O sätts parentesen = O 

och samtidigt: 

356 



357 

EX POST 



lånaminimum exklusive totalsparande utöver finansiellt totalsparande
minimum år t 

> {L~ + L~)min 
L 

lånemaxi.mure år t lånsminimum år t 

där (STP 
t_ 

xt-~-1 
pt=pt-1 

om > O och ~nf <: .4inl , eller <: O sätts parentesen == O 

Om > o och sitinlt ~ sillort eller< o sätts parentesen = o; 

~ 
finansiellt 
maximum för av
sättning till 
kapitalfonder
na år t 

) 
T 

finansiellt 
totalspa
randeminimum 
år t 

[
STP + 
:x~==xt-1 
Pt:Pt-1 
~ 
totalsparande 
år t vid före
gående å r s utde
bitering och af~års
verkspriser 

över- eller under
sko<;tskassa vid 
början av år t 

differensen mellari legalt 
totals~arandeminimum och 
totalsParandat vid föregående 
års utdebitering och affärs
verkspriser år t 

s~ J 
<....----v---J 

skatteregle
ringsfondens 
förändring 
år t 
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.... .,...._ __ ___, 



b. Om STP + 
t_ 

x:t-xt-1 
Pt=pt-1 

L---.,.-----' 
totals~ ratide 
år t vid före
gåenäe års ut
debitering och 
affärsverks
priser 

legalt totalsparande
mioilnum minus total
sparande vid före
gående års utdebi
tering och arrårs
verkspriser år t 

finansiellt 
totalsparande
minimum år t 

och samtidigt: 

> 

låneminimum exklusive totalsparande utöver finansiellt totalspa
randeminimum år t 

lånamaximum år t 

l k 
(Lt + Lt)min 

~ 
låneminilllllm år t 

så gäller: 

c . 

= (L; + L~)min 
~ 

finansiellt maxi- lånamaximum år t 
mum. för avsätt-

lånemini.mum år t 

ning till kapital-
fonderna år t 

över- eller under
skottskassa vid 
början av år t 

Om 
l k 

(Lmaxkt + Lmax ) 

lånamaximum år t 

s~ J 
~ 

skatteregle
ringsfondens 
rorändring år t 

/' (Li + L~)min och samtidigt 

lånaminimum år t 



8TP + 
t 

xt=xt -1 
pt =pt- 1 
~ 
totalspar ande 
å r t rid för e
gående å r s ut
debitering och 
aff'årsverks
priser 

legalt t otalsparande- finansiellt 
minimum år t minus totalsparande-
totalsparande vid minimum år t 
föregående års utde-
biteri ng och arrårs-
verkspri ser 

STP > O; Om ~ O sät t s parentensen = O~ 
t_x 

xt - t - l 
pt =pt-1 

eller om 

lånamaximum år t lånaminimum år t 

så gäller: 

= 

finansiellt 
maxil11WD. för 
avsättningar 
till kapital
fonderna år t 

mini Olikassan vid 
slutet av år t 
minus kassan vid 
årets början 

!J-j;_e~ti,v_Il (för .1 ·fL- ekvationen) 

SD 
t 

~ 

skatter egle
ringsfondens 
förändring år t 

Om emligt 21 a. ) S +KL> siJm%

(2lb) 4 s~ = 

så gäller 

.. 
f ö.,.ändring i 
avsättni ngar 
eller uttag 
från kapital
fonderna år t 

finansiellt 
maximum för 
avsättningar 
t ill kapital
fonderna år t 

avsättni ngar till 
eller uttag från 
kapitalf onderna 
å r t -l 



(2lc) 

}.l].e!:D_!!_ti_v_IJ.I_(för .Li S't>L -ekvationen) 

Om enligt 21 a: l s~KL l >l siii~x.ft j J 

. .. sa ar: 

"---""'" .. 
uttag frln maximalt uttag 
kapitalfon- från kapital-
derna år t fonderna år t 
(numeriska (numeriska värdet) 
värdet) 

smf'xr t 
L ,. J 

förändring i maximalt 
avsättningar uttag från 
till eller kapitalfon-
uttag från ka- derna år t 
pi talfonderna 
år t 

~l L-----j 
förändri ng 1 
kapitalfonder
na år t-l 

!11eiP~tiv_r_ (för ekvati onerna 22 - 25) 

Om 

~ 
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totalsparande år t t otalsparande
vid föregående års minimum år t 
utdebitering och 
afrårsverkspriser 

minimal lång- maximal lång
~istig och fristig och 

så gäller 22 a - 25 a. 

Förutsatt att 
L , .J 

politiskt 
känsliga 
invester ing
ar (år t-l : s 
priser) år t 

l ånamaximum år t 

kortfris tig kortfristig 
upplåning år t upplåning år t 

gäller samtidigt att: 

låDaminimum år t 

andel av politiskt känsliga investe
ringar år t som lånafinansieras 



(22a) 

(2.3a) 

(24a') 

(25a) 

= 

totalsparande 
å r t 

= 

utdebiterings
höjning å r t 

4Pt = 
~ 
f'örändring av 
aff'årsverks
priser år t 

Ll t,tm 
t 
~ 

:: 

den autonoma 
skatteintäkts
ökningen år t 

totalsparande år 
t vid f'öregående 
års utdebitering 
och aff'årsver ks
priser 

o 

o 

o 

~!e~~tiv_I~ (för ekvationerna 26 -37) 

Om (L~ + L~)min = l l -' (Lmaxkt + Lmaxt) -=r-- 26b- 37b 

lånaminimum å r t lånamaximum år t 



~~~~tj,v_Il (för ekvationerna 22 - 25) 

,.TP ..... 
x~ = xt-1 
::;;t = :Pt- 1 

~'-------~--' 
totals~~rande lr t 
vid f öregående års 
utdebitering och 
affärsverkspriser 

> 

maximal langfristig 
och kortfris tig upp
låning år t 

men där 

TF Sml.n_. 
" 

~ 

totals:9a 
randemini
Dlllffi år t 

och/eller 

lånamaximum år t lånaminimum år t 

andel av politiskt känsliga investe
ringar år t som lånafinansieras 

(så gäller ekvationerna 22b- 25b) . 

(L~ + L~)r.rin 

minimal lång
fristig och 
kort:f'ristig 
upplåning 
år t 

1) Vid den alternativa formuleringen av investeriDgSminimuro- dvs. exklusive 
poli tiskt känsliga investeringar - är enligt vårt antagande: 

l k. (l k ) 
(L t + Lt) mm L.. Iiiia:x:kt + I.itiaxt 
~ 

minimal lång- maximal långfris-
fristig och tig och kortfris-
kort fristig t ig upplåning 
upplåning år t år t 



(23b) 

(22b) + 

~----------~~ 

totalsparan- totalsparan-
de år t deroinimum år t 

+ + 

totals}~ande år t vid 
föregående års utdebi
tering och affärsverks
priser minus totalspa
ran~eminiQUm år t 

~ 
minimal långfris
tig och kortfris
tig upplåning år t 

maximal långfris
tig och kortfria
tig upplåning år t 

där 

respektive 

....._____..,; 

utdebite
ringshöj
m:ng år t 

l (L~ t L~)min -
(._ , 
lånemiclmum år t 

(Lbt +LifiaxtU 
t ~ ) 

lånemaximum år t 

> o Om uttrycket ~ 6 sätts det 

lika med noll 

totals~arande år t vid 
föregående års utdebi
terinc och affärsver~s
priser minus totalspa
randemini~ år t 

total sparander.tini mum 
minus totalaparande 
år t vid föregående 
års utdebitering och 
affärsverks~riser 

minims.l lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning 

maximal långfris
t ig och kortfris
tig upplåning 
år t 

~.r ~ 

~'- --
-((L; + L~) min - (rÅaut + rffiaxt) J 

zt-2 + 

~L----.....,---__., 

förskottets del 
i ska tteund~r
laget år t 

föregående års affärs
verkspriser multiplice
rade med försäl jnings
volymen år t 
dividerad med råregåen~e 
års utdebitering 

J 



(24b) 

(25b) 

där 
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Orn uttrycket ~O sätts 

~et lika med noll 

totalsparandeminimum 
minus totalsparanue 
år t vid föregående 
års utdebitering och 
affärsverkspriser 

[(L~ + L~) min 

~ 

minimal lång
fristig och 
kortfristig 
upplåning år t 

Om uttrycket ~O sätts det lika med noll. 

förändring relativ ut- affärsverks-
av affärs- debiterings- priserna år t 
verkspri- höjning år t 
ser år t 

zt-2 

~ '-------~-----' 
den autonoma 
skatteintäkts
ökningen år t 

den del av förskot
tet som är en följd 
av höjd utdebitering 
år t 

Om 8
TP 
't 

xt ; xt-1 
( Pt ~ Pt_1 # 

totalspa;ande år 
t vid föregående 
års utdebitering 
och •ffärsverks
priser 

så gäller 26 a - 37 a 

men 

~ 

totalsparande
minimum å,r t 

~ 
minimal lål1g
fristig och 
kortfristig 
upplåning å.r t 

maximal långfris
tig och kortfris
tig Upf'låning 
år t 

~ 

maximal lå;ngfris
tig och kortfira
tig upplåning år t 



Figur 12 



Figur 12. Pilschema över modellen för den låne- och sparande
finansierande kommunen 

(Inramade variabler bestäms av lllOdellen . Bea"tämningen av 
vari..abler indicerade med 1 och 2 skiljer sig från modellen för 
den sparande- respektive den lånefinansierande kommunen . 

Yoljande är in~e utritat : 

r8: s bestämningsfaktorer 1 b-fallet för 6 S~ 1 (L i )8 
1 (L~ )H, L~ , 

Lt) , b- och c- fallen för S~ samt alternativen a :2 och a : J f~r 
Lt och L~ . ~..f t är ritad direkt såsom restriktion . För NI~ i 
b-fallet bortfaller pilarna från 3Rt- l och ~t-2 • 
Linjer med markeringen - • - •- • - • - • - betecknar samband 
när en r estriktion utlöses . Vid ~m-ekvationen betecknas till
kommande samband 1 b-fallet med ········ · · ·· · · · ····. ) 



Variabel t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t 

~ D · D D D o D 
2po D D D D o D 

INtfhin l D D o [] o 
f n D 
f i 

F 

z D 

k D 
c g D 
y D D D 

[TID D D 

l Ytak l D o 
p67- w 0 

pn D D D D D 

Bi 

!Aurk l 
w 

t 

j5 Fmin l 
s 5o D D 

lsmSxl D D o 
K D o D 
m D D D D D 

SKP l mm D o D D D D 
sh\int D D D D D o 
N p/ D D D D o D 

l s1Jlntl 2 
D D D D D l 

\ shfin 12 
D D D D D t 

3PO D D D D o ·t·, 
l~urml D l . o D D D . l l . l u lo D D D o . l 

l sit= ~<t-1 l D 
l . 

o D D D . l t . . l 
l l 

ProPt~ Pt-1 O o D D D 
l t 
l l r ..,._ 



r O 
l L1maxk 1

10 

l ~maxk r D 

l5 &axl P D 
2R D 

~20 
~lo 

Q D 

D 

~D 
~D 

D 
o 
D 
D 
D 
D 

D 

o 
o 
D 

D 

D 
o 
D 
o 
D 

D 
o 
C] 

o 
Cl 
o 
D 

D 
D 

D 

D 
D 
o 
o 
o 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
o 
o 
o 
o 
tJ 

o 
D 
D 
D 
D 
D 

o 
D 

D D i ~;::~r~~~~~ l t 
D l ~ ~-r~ l l 

~ 0-~ P-r-~ t~~{: :;·-rl 
D D l rcr==-- y--::~~ t->.9 - - __; i 

l' D-r- ..___.: .--~ .~~- , ! 
D o n ~ --~~~~·r ..... · 

., -r-t-r-t-r-T-~ ~ 1! o o n : Il_ ~[ . -r-~ ! l - l l-l l ;~ l ,. ~: 

D D · D . ! l .~~r---·~ 
o o ! D ! ll/c;J) M t 
D D j D l L' li'tDr·- ·'1 ., 
D D l O 

1 l j1::[·~-~~ ·1 j 

'D : . ~""6l111 . j 

~ ~ ! n ij +. r·Pdii)' '1•1 l '! 

l~~~ i ' ... ' .. l ' 
D o n : . ~ llll . 1 t i ! . . k: ~~jJ l ! 

D D j D···· ·~~ v~·f n·~ j ! 
D D j' O ( t o J / f f 

i i l l! i l 
l. ·-- v ·1 . . l l l 

D D ~= r-t- . .t l ~ . . . 
L.J l · - . ~. l l l .J 

[j L1 l 1'-: -F-~.:;:::: f-:J 
O r:- t:::::f.;: ~r- J l 

D ... ~P:: ~t:h-_ ~ 

D D D H--r--H- u j -~ o o n l ! er :klc...--1---t---
-i--~ -t- l -..........L. 

D D n l e-" _____n 

Cl o n ! ) ~ 
t:t o r1 l... M. ~-----r-

l - ~ r--tl O D · -f- --.L._-
f -~~-+--_j 

DO D ~~~ 
D D O l ,: ...--~----' 
tJ et o._ l '~~ 
Cl D ~ ~ l .-1tto:~-:::p.-=::::::::::._-=....LJ~ 
D D n ~~ ~~~~~~~~~--~-

~~-~~~ ~ 
t1 ? 9 D'~~ D ~ 
D D r1 -r----~ -~ 
o n · ... ~ & -



Om 

totalsparande 
år t vid före
gående år s ut
debitering och 
aff"årsverks
priser 

< 

eller om 

5
TF 
t 

xt = xt-1 
Pt = 1-'t-1 

.____ __ ...,.~ 
totals_,.arande ~ 
t vid föregäen<ie 
års utdebitering 
och affärsverks
priser 

och 

totalsparande
minimum år t 

> och 

totals,.aranc:.e
minirnum tr t 

så gäller 26 b - Yl b 

(L~ + L~)min 

lånaminimum år t lånamaximum å r t 

( l L!<) . 
Lt + t mll'l 7 

' .____.J 

minimal lttl€;
fristib och 
kortfristiG 
å.rt 

<...... .,...-------J 
r.axir.~l l~nu~ris
tig oci:. kortfris
tig UP.Pl,;.nil"{; 
dr t 

Ekvationerna 26a-37a motsvaras av ekvationerna 24a-35a hos den lånafinan

sierande kommunen (sid 245-254) medan motsvarigheten till ekvationerna 

26b-27b är ekvationerna 24b-3)ö (sid 256-262) . Ekvationerna 26- 37 återfinns 

därmed på föl jande sidor: 
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Sid Sid 

(26a) 245 Ll (L~)H Hypotetisk förändr ing av långfristig (26b) 2:)6 
upplåning år t 

(27a) 245 L\ (L~)H Hypotetisk förändring av kortfr i stig (27b) 258 
upplåning år t 

(28a) 245- fl 11 Förändring av långfristig upplåning (28b) 255 
249 t är t 

(29a) 245- /J. L k 
249 t 

Förändring av kortfristig upplåning (29b) 258 
år t 

(30a.) 250 N Pr 
t 

Inbetalningsöver- eller underskott år t {30b) 259 

(31a) 250 SKP 
t Kapitalsparande år t (31b) 259 

(32a ) 250 SKP Ka!>i talsparande exkl. uttag frän ska t- (32b) 259 
~D teregleringafonden år t 

S t=O 

(33a) 250-- NPrN Inbetalningsöver- eller underskott (33b) 259 
251 t exkl, investeri ngsminimum 

(34a) 251 N s !CP K~pitalsparande exkl. inves terings- (34b) 260 
~D minimum år t s t '"o 

(35a) 252 s~-1 Kassan vid början exkl. investerings- (35b) 261 
minimum år t 

(36a) 253 LlN~ Förändring av nettoinvesteringar år t (36b) ia61 

(37a) 254 4 ~t Kassaförändring under år t (37b) 262 
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16. ENOOGENA OCH EXOGENA VARIABLER 

I:~1d.ogena variabler: 

Exogena variabler: 

5,,, p67-w N1.R t 
Et+1' Bt' 11t-1' nt:la.Xt-1' t '· t-1' S t' Kt-1' m, 1t' kt' ht' Ft-3' fit-3' 

TP 
wt, t, st-1' 

K~= 71 st1) 

1) Inkluderas den fUllständiga versionen av den hypotetiska investerings
volymen stiger antalet exogena variabler till 109. 
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17. DE ffi..IKA EKVATIONERNA 

Modellen består av Yl ekvationer. Ekvation nr 37 {kassaföriindringen) utgör 

jämviktsvillkor. Av de övriga ekvationerna är 15 st beteandeekvationer, 

5 st teknisk-institutionella relationer, 8 st legala eller finansiella· 

likheter samt 8 st definitionsmässiga likheter 

Beteendeekvationer (15 st ) 

beteenderelationer: 

likhet (som följ er av en 

viss konventio~) : 

Teknisk-institutionella 

e"kvationer -

relati oner (5 st) : 

Övriga ekvationer (16 st ) 

22 (S~i'), 23 {Llxt), 24 (4pt), 

26b- ll(L;)E, Z7b - A (L~)H, 28 ( A L!) , 

k N N ]')'KP 
29 (ALt,) , 33 ( Pr t), 31~ ( 's!!n ) , 

st =o 

35 ( s...N ) .36b ( Ll. NIR) 
~t-l , t 

5 (4 uf<) , 6 ( A. blnt) , 
k 

19 (Lmax.kt) 

legal likhet : 4 ( .ayf ), ? (siii!l.xlt) , 8 (~t) • 

finansiell likhet : 

definitionsrnässig likhet : 

xt=xt-1 

9 (S~nlt)' 20 (~~axlt)' 25 (6 Y~) 

7 (~t) ' 9 (s&lnft )' 16 (~t), 
17 -{L~ + L~)min 

3 (Zt_2), 11 (.tlS~ 
xt =xt -1 

14 (A s! ) , 15 
xt=xt-1 

( Ll.S~ ) 

~;t-l 
t t-1 



Fig.13. Strukturschemo över modellen för den l~ne- och sparandefinansierande kommunen ( .... resp. 
-·-·-betecknar samband enligt ekvationerna nr. 10, 13,18-19, 22-23 samt 26-29 exkl. fall 
a c:esp. a: 1 för ekvationerna nr. 28-29). Beslutsvariablerna är inramade c::::J 

Ord n. 
nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

Il 

12 

13 

14 

15 

Exogena 
variabler 

1-3'" 

Kt-1 ... 
•sp_, 

'\R ... 
-l 

Endogena variabhH Exog~na 
variabler 

•t-i" 
... w, ... 
st!'t-1 

s~:, ... 

·~-1 

373 



Jämvi~tsvillkor: 

30 (NPrt), 31 'SKP) 32 \ t ' 
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Jämfört med den lånefinansierande kommunen (vid statlig styrning) har 

följande ekvationer tillkommit: förändringen i avsättningur till eller 

uttag från kapitalfonderna (betaenderelatio:1 ), r:~aximalt uttag från dessa 

fonder (finansiell likhet) samt finansiellt totalsparander:lininum {finansiell 

likhet). Beslutsvariablerna har utökv. t s med kap i talfonder:1<'.~ förändrir.g. 

Den lane- och sparandefinar.sierande komr.tur:en antas ha såso::n. ::o:1ver.tior. att 

lånefinensiera en viss andel (tkbl) a·.r investeringsr.lir.:i."llll• .• 

Nodellen innehål:!.er lO st restriktioner. Av dessa lir två st legala 

(kapitalsparandemin~ samt maximal stock av kortfristi[~ 1;:1), 4 st 

teknisk-institutionella (investeringsminill1ilill, ninit:ll.kasse sant kreditmark

nadsrestriktion för :meximal kortfristig respel{tive långfristir; t:pplåning-), 

två st finansiella (maxir:~alt uttag ~r&n kapitalfonderna, llne~n~~) sant 

två legala eller ~inansiella (legalt eller !iP-ansiellt totaJ.sp:!ra!"lC:eminirnu.rr.. 

samt legalt eller finansiellt tnaximum för uttag från sk~tteregleringsfor.der.). 

18. HODELL EN - EX POST 

Under en kreditåtstramning kan faktiskt maximum för långfristiga upplåningen 

vara mindre än planerat. Vid en sådan negativ planavvikelse antas anpass

ningsrörelserna hos den låne- och sparandefinansierande kommunen vara desamma 

som hos den lånefinansierande. 
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KAPITEL 4 MODELLEN FÖR LANDSTINGSKOMMUNEN 

l. INNEHÅLL 

Kapitel l - 3 har presenterat en modell - i olika varianter - över budget

förloppet i kommunen. Denna modell antas i sina grunddrag gälla för såväl 

primär- som landstingskommunen. Eftersom landstingskommunen antas vara 

sparande eller låne- och sparandefinansierande, är motsvårande modeller 

tillämpliga. Madellen för landstingskommunen skiljer sig dock 

på några punkter från den, som gäller för primärkommunen, vilket visas 

i det .följande. 

2. INVESTERINGffilJINDJIUt.! 

Direkta förinvesteringar till bostadsbyggande och näringslivets investe

rin5ar samt statligt tidsbestämda investeringar finns inte hos landstings

ko~~en. Investeringsminimum för landstingen blir då: 

= 

följdinves
teringar tn_._ 
föregående års 
investeringar 

3. DEN AUTOHATISKA NEI'TOKOSTNADSFÖRÄNDRINGEN 

Landstingskommunens dominerande verksamhetsområden är hälso- och sjukvård samt 

undervisning. Det är med andra ord fråga on arbetsintensiv tjänsteproduktion. 

Liknande verksamheter finns även i primärkommunen (t ex åldringsvård, under

visning). Denna har emellertid också kapitalintensiv varu- och tjänsteproduk

tion (t ex elverk, vattenverk, avloppsverk, hamn). Den genomsnittliga löne

andelen (gt) är därmed antagligen lägre i primär- än i landstingskommunen. 

Den automatiska kostnadsstegringen till roljd av pris- och löneforändring 

kommer därigenom att vara lägre i den förra än i den senare kommuntypen. Samma 

sak gäller koefficienten (= akt)' som står för den automatiska nettokostnads

förändringen till följd av föregäende ars investeringar. 

4. POLITIKVARIABELN 

Eftersom landstingen i huvudsak sysslar med hälso- och sjukvård är parti

politiken antagligen mindre uttalad i landstings- än i primärkommunen. Poli

tiskt betingade autonoma nettokostnadsökningar under kommunalvalså.r antas 

därmed inte kunna aktualiseras i landstingskommunen. Politiskt motiverade 
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uttag från skatteregleringsfonden under sådana ar ( i syfte att undvika eller 

minimera en utdebiteringshöjning) ant as inte heller var a aktuella i en sådan 

kommun. 

5. UTDEBITERINGEN OCH AFFÄRSVERKSPRISERNA 

så länge som l andatingens utdebitering utgör en f örhållandevis liten del av 

den totala kommunala utdebiteringen (vilket varit fallet under större delen 

av de~ studerade perioden) , är motståndet mot ut debiter i ngshöjni ngar antagligen 

mindre ~os landstings- än hos primärkommunen.1 ) En utdebiteringshöjning kan 

därmed även tänkas komma ifråga när t otalsparandat vid föregående å r s 

utdebitering och afrårsverkspriser överstiger total sparandeminimum. Utde

bit eringshöjningarna kan i så f all bli fler och störr e hos landstings- än 

hos pri.mä.r!wmmunen . 

Landstingen saknar i r egel af rårsverk . En höjning av affärsverkspriserna 

såsom komplement till en utdebiteringshöjning är därmed inte aktuell i 

landstingskommunen . 

6. SI'ATENS STY:RI<DJLIGHEI'ER 

Landstingskommunen har således varken direkta för- och f öljdinvester ingar 

till bostadsbyggandet eller statligt tidsbestämda i nvesteringar. Landstingskom

munen skattefinansierar dessutom antagligen större delen av sina investeringar. 

Staten kan därmed (bortsett fran en byggnadsregl er ing) antas ha mindre möjlig

heter att konjunkturstyra landstingskommunens än primär kommunens investe

ringar. 

l ) En primär kommun, som tänker böj a utdebi t eringen, bedömer - antar vi -
om det ä r politiskt möjligt med hän~ t i ll opinionen inom kommunen. 
Identifierar invånarna i l andstingskommunen sig inte såsom sådana, finns 
det kanske inte någon dylik opinion inom l andstingskommunen. 
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APPENDIX 1 • DEN HYPOTETisKA INVESTERINGSVOLYMEN 

1 . INNEHÅLL 

Enligt en förkortad version bestäms den hypotetiska investeringsvolymen 

(= existerande investeringsönskemål) på följande sätt: 

m + 

--------... 
investerings
önskemål år t 

skillnad mellan 
önskad och fak
tisk kapital
stock = nyinves
teringsönskemål 
ärt 

byggnadskostnadsföränd
ri.:ng år t 

I det följande presenteras den specificerade versionen för den hypotetiska 

investeringsvolymen för såväl primär- som landstingskommunen. 

2.1. Ekvationen 

(1) (2a.) 

N_H lKt-1 1 
It "'L-;- + ta.1 ( Bt+n - Bm.u:t-1) + ta2(Bt+1 - Bt) + 
~ ~------~.r-------J 

(!'b) 

reinvest- indirekta förinveste- direkta förinves-
ringar år t ringar till bostads- teringar till bo-

byggandet år t stadsbyggandet år t 



(2c) 

direkta följdinveste
ringar till bostads
byggandet år t 

(3b) 

indirekta förinveste.
ringar till närings
livets byggnads- o. 
maskininvesteringar 
år t 

(2d) 

indirekta följdinveste
rinpr till bostadsbyg
gandet år t 

(4) 

åldringsvårdsinvesteringar 
år t 

investering som beror på folk
mä..ngden år t 

lokaliseringsinves
teringar år t 

(9) ( 10) 

.3'78 
(3a) 

direkta f örinveste
ringar Ull närings
livets byggnads- o. 
maskininvesteringar 
år t 

(5) 

Stt + 

~ 
statligt tids
bestämda inves
teringar år t 

följdinvesteringar 
till f öregående 
års investeringar 
år t 

investeringar i barndaghem år t investeringar i lekskolor år t 

( 11) 

+ t:13(P~6-19 - ~Ji;~;)) 7Rt • 7Pot][(1+ :kt)ht + (i - ht)('l + dt)] 

investeringar i gymnasier, yrkes
skolor o.dyl. år t 

l!" 
dä.r 2a.-d, 3ab, 4-11 ,. Kt - Kt_1 
~ 

nyinveste
ringar år t 

byggnadskostnadsförändring 
under budgetåret t 

Kommunledningen tar ställning till den hypotetiska investeringsvo~en 

på hösten året före budgetåret. Värdena på variåblerna är därför lika 

med de berä.knade ( e:z: ante), Förutsatt att v (., antal år indirekta följd

investeringar f öljer på bostadsbyggandet) ä.r större än 1, är det däremot 

fråga om det faktiska (ex post) Yirdet på Bt • De institutionella f ak--v 



torerna hänrörs till St samt de politisk& till Po och R (• kommun

delstä.nk&nde - "bypoli tik"). övriga faktorer står för de tekniska 

bestämningsfaktorern. (E • bostadsbeståndet i kommunen, N • närings

livets kapitalatock, P • kommunens folkmängd, NIR • faktiska netto

investeringar samt P0-4, p4- 6, P16- 19, P67-w =olika åldersklasser). 
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Variabeln Rt verkar multiplikativt och representeras av ~n dummyva

riabel (större än eller lika med 1) . Blir kommundelstänkandet efter

hand mer eller mindre uttalat (t ex beroende på för ändringar i antalet 

kommundelar} , kommer Rt -variabeln att förändras över tiden. Ett even

tuellt inflytande från denn& variabel återges av koefficienterna ta3, 

ta4' ta7' tka8, tkal1' tka12 och tka13' 

Den politiska variabeln (Po) i argumenten nr 6, 7, 9-11 verkar även 

multiplika.tivt . Variabeln ifråga representeras av en dum.my-variabel, 

som kan skilja sig dels mellan olika kommuner allt efter partiförhål

landena (> 1 i kommuner med knapp majoritet för det - de - regerande 

partiet - partierna - i .t'ullm.äktige och • 1 i övri8a kommuner), dels 

mellan kommunalvalsår (> 1) och övriga å.r (• 1), Förändri~r i parti

och majoritetsförhållandena i kommunens fUllmäkt ige kan dessutom leda 

till att Po-variabeln förändras över tiden. Koefficienterna tka8 samt 

tka11 - tka13 är därmed både tids- och kommunindi cerade. Ett eventuellt in

flytande från den polit i ska dummyvariabeln återges av dessa koefficienter. 

Eftersom partipolitiken antas vara mer uttalad i eX!panderande (• stora) 

än i tillbakagående kommuner, stiger dessa koefficienter med utvecklings

graden. Det numeriska värdet av koefficienten tka
9 

( ~ O om 6Pj ~ O och 

~O om C:~, p. < O) antas däremot sjunka med utveckli.ngsgraden. Ju mer 
J 

t i llbakagående kommunen är, desto större antas nämligen benägenheten 

att utföra lokaliseringsinvesteringar vara. 

De tekniska koefficienterna ,(ta1 - ta7, tkaB- tka9 , ta10, tka11 - tka13) 

kan genom teknisk utveckling, standardförändringar (t ex betr. utrust

ning, antalet skolbarn per klass) o dyl förändras över tiden, Eftersom 

dan hypotetiska investeringsvolymen avser nettoinvesteringen (dvs exklu

sive bl a statlige. investeri.IIgsbidrag) - och inte bruttoinvesteringen -

kan även förändringar i •tatsbidragabestämmeleer medföra förändringar i 

dessa koefficienter, Uttryoks . investeringarn& i l öpande priser kan dese

utom sådana förändringar orsakas av löpande pris- ooh kostnadsförändringar. 

Samtliga koefficienter är därmed tidsindicerade. Koefficienterna - med 

undantag för tka9 - är ~essutom enligt modellen ~ O. 



2.2. De olika argsmenten 

I det följande ges exempel på investeringar som ingår i den hypotetiska 

investeringsvolymen. 
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Argument 2a; ta1 (Bt+n- 1Bmaxt_1) =indirekta (språngvisa) förinveste

rin&ar till bostadsbyggande (t.ex. huvudledningar för vat

ten och avlopp, transformatorstationer för eldistribution, 

basinvesteringar i vattenverk, reningsverk, elverk) 1 som 

utlöses n år innan kapacitetstaket - 1Bmaxt_1 -

nås (~ det maximala bostadsbeståndet som kan försörjas av 

de vid början av år t befintliga anläggningarna). 

Bt ~ bostadsbeståndet vid slutet av år t+n; n = plane+n 
rings- och byggnadstiden för anläggningen ifråga. 

Argument 2b; ta2(Bt+1 - Bt) = direkta förinvesteringar till bostadsbyg

gande: exploatering av råmark, vissa förberedelsearbeten för 

gator och vägar, distributions(lednings-)investeringar för 

vatten, avlopp, energi. Vi åntar att förinvesteringen måste 

utföras ca ett å r i förväg. 

Argument 2c: ta
3
(Bt- 3Bmaxt_1 ) • 

1
Rt =direkta följdinvesteringar till 

bostadsbyggande (färdigställande av gator och vägar, l ek

pl atser, parker); 1 Rt betecknar tillkommande investeringsön

skemål till f ö l j d av kommundel stänkande ( "bypoli tik") • Ifall 

koamnmen endast har en tätort eller en koll11111lDdel är 1iit .. 1. 
1-Vid två eller flera tätorter eller kommundelar är R> 1, 

förutsatt att det är mer resurskrävande att bygga filialan

läggningar än en central anläggning. 

Argument 2d: ta4(Bt-v - 4B~Da::&::t_1 ) • 
2ät "' indirekta följdinvesteringar 

till bostadsbyggandet efterhand som nya bostadso111rilden fram

växer (brandstationer, sim- och sporthallar, fritidslokaler, 

bibliotek); v .. Ar som förf';J:yter innan det 1zya bostadsområ

dets (• den nya ko~delens} invånare framträder såsom in

tressegrupp. 



Argument 3a.: 

Argument 3b: 

Argument 4: 

Argument 5: 

Argument 6: 

Argument 7: 

taS (Nt+1 - ~maxt_1 ) = direkta förinvesteringar till närings

livets byggnads- och maskininvesteringar (t.ex. genom närings

livets expansion ökad efterfrågan på elenergi, vatten och av

lopp, hamntjänster). 

6 
ta6 (Nt+p- Nmaxt_1) • indirekta förinvesteringar till nä-

ringslivets byggnads- och m~ekininvesteringar, som utlöses 

p år innan kapacitetstaket nås (basinvesteringar i vatten

och avloppsverk, elverk, hamnar)J Nt+p • förväntad kapital

stock i näring~li vet år t+ p. 

ta7 (P:7-w- ~~~~~) • 3Rt - åldringsvårdsinvesteringar 

(t.ex. ålderdomshem, pensionärshem) till följd av föränd

ringar i antalet åldringar och kommundelstänkandef 

Stt • statligt bestämda investeringar (betr. omfattning och 

tidsförläggning). l) 

tka8 (Pt+q- Pmaxt_1) • ~t • 
0
Pot = investeringar (t.ex. 

i teatrar, kommunalhus), som kan ha samband med föränd

ringar i kommunen~ folkmängd, politiska mål samt kommundels

tänkande. Dessa investeringar utlöses q år innan kapacitets

taket nås. Investeringar till följd av befolkningsomflytt

ningar .!s2.!!! en kommun ( t.ex. inflyttning från glesbygd till 

tätorten) inkluderas däremot i bostadsbyggandets för- och 

följdinvesteringar. Detta förutsätter att inflyttningen 

(till kommundelen ifråga) föregås eller följs av bostadsbyggande. 

t+k AP. 
1 

tka9 (?:: ~) • Pot a lokaliseringsinvesteringar (in-
J=t J 

dustrilokaler, turistanläggningar m. m.) i kommuner, som 

vill motverka ytterligare tillbakagång eller ej anaer att de 

växer tillräckligt snabbtJ APj betecknar den beräknade be

folkningsförändringen, förutsatt att kommunen ~ vidtar någ

ra lokaliseringspolitiska åtg~der. Det är följaktligen fråga 

om den förväntade befolkningsför~ndringen före insatta motåt

gärder: k ~ antal år som längsiktsperioden omfattar. 

1) Under perioden 1952-65 tycks de statligt tidsbestämda investeringarna ut
gjorts av statsbidragsberättigade gator och vägar, obligatoriska skolor, 
civilförsvarsanläggningar samt statskommunala beredskapsarbeten. Investe
ringar i obligatoriska skolor innefattas eljest i argument nr 5. Har in
vesteringar från argument 1, 2a-d, 3a-b, 4, 6 eller 7 utförts såsom bered
skapsarbete, innefattas de följaktligen i de statligt tidsbestämda inves
teringarna. 



Argument 8 : 

Argument 9: 
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talO • NI~_1 a följdinvesteringar av föregående års investe

ringar: a) investeringar som sträcker sig över flera år, t,ex, 

2a, 3b, 5J b) maskin- och inventarieinvesteringar till följd 

av föregående åra byggnadsinvesteringar (t.ex, skolor). 

tka11 (P~-6 - ~~1 ) • 5at • 5Pot • investeringar i barn

daghem till följd av förändringar i åldersklassen 0-6 år, 

kommundelstänkande och politiska mål . De politiska målen an

ger i vilken uteträckning och hur kommunledningen vill låta 

kommunen svara för barntillsynen. 

Argument 10: tka12 (P~-
6 

- ~i~1 ) • 
6Rt • 6

Pot = investeringar i lek

skolor till följd av förändringar i antalet förskolebarn 

(4-6 år), kommundelstänkande och politiska mål. 

( 16- 19 (16-19) ) 7- 7 .. . 
Argument 11: tk~Jpt - Prilå.it_1 • Rt • Pot • ~nveeterl.llgar i gym-

nader och yrkesskolor till följd av förähdringar i antalet 

skolbarn (16-19 år), kommundelstänkande och politiska mål. 

Liksom vid barndaghem och lekskolor anger den politiska 

variabeln kommunens i ntresse att svara för denna frivilliga 

uppgift. Kommunledningen ka.n exempelvis anse, att en kollllliiUl 

av vår storlek ~ ha en egen yrkesskola eller ett eget gym

nasium. 

Variabeln Pt i argument nr 6 avser - liksom variabeln .O P . i argument 
+q J 

nr 7 - den förväntade folkmängden i kommunen år t+q före insatta. motåtgärder. 

På motavarande sätt beteo.knar Nt+1 (argument nr 3a) och Nt+p (argument nr 

3b) den förv~tade kapitalstocken i näringslivet år t+l respektive t+p, för

utsatt att kommunen inte vidtar några lokaliseringspolitiska åtgärder. De 

olika. argumenten (utom nr 7) i den hypotetiska investeringsvolymen återger 

därmed den önskade utbyggnaden av den kommunala verksamheten utan hänsyn 

till den förändring i näringslivets kapitalstock och folkmängd, som kan ut

läsas av kommunens lokaliseri!:lgapoli tiska. åtgärder. De kommunala investe

ringar, som kan vara betingade av en sådan f örändring, innefattas därefter 

bland lokaliseringsinvesteringarna (argument nr 7) . De förinvesteringar, 

som en lokaliseringspolitiskt betingad ökning av näringslivets kapitalstock 

.eller folkmängd förutsätter, antas med andra ord ingå i lokaliseringsinves

teringarD&. Vid denna formulering uppkommer inte någon int erdependens på lång 

sikt i den meningen att kommunens lokaliseringsåtgärder utlöser exempelvis 

industriinvesteringar, vilka i ain tur förutsätter kommunala förinveste-



ringar. Eftersom Pj betecknar den förväntade folkmängdutvecklingen 

under längsiktsperioden före insatta motåtgärder, är det i stället 

f r åga om ett enkelriktat orsakasamband från Q. P. till önskemålen om 
J 

lokaliaeringsinvesteringar. Samtidigt föreligger net under år t inte 

något orsakssamband mellan dessa investeringar och folkmängdens stor

lek. Lokaliseringsinvesteringar antas nämligen ha effekt på folk

mängden först från och med år t+1, i och med att investeringsobjektet 

tas i bruk. Befolkningsutvecklingen under ar t kan däremot vara be

stämd av bland annat kommunens lokaliseringspolitiska åtgärder under 
tidigare år . 
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Modellen visar bland annat kommunens handlingsutrymme på kort sikt. Vid bud~ 

getbestämningen antas kommunledningen vara bunden av tidi~re beslut och 

åtaganden. Modellen utgår exempelvis från givna byggnads- och stadsplaner -

fastlagda under tidigare år. Planerna för de särskilda i nvesteringarn& antas 

nämligen ha föregå.tts av en övergripande byggnads- och stadsplanering, där 

bland annat den a llmänna ramen för b~atadsbyggandet och näringsl ivets inves

t eringar (exklusive de som eventuellt utlöses av kommunens lokaliseringspo

litiska åtgärder) under de närmaste åren uppdragit s. Eostadsbyggandete slut

l iga omfattning och tidsförläggning antas dock vara bestämd av staten. Model

len utgår på. så sätt ifrån, att bostadsbyggandet - i likhet med näringslivets 

investeringar (exklusive lokaliseringspGlitiakt betingade sådana) - under 

exempelvis budgetåret och året därp! ligger utanför kommunens kontroll. Kom

munen kan därmed inte hålla tillbaka de direkta förinvesteringarna (argument 

nr 2b och ~a) i syfte att reglera bostad~byggandet och näringslivets investe

r ingar ( exklusive lokaliseringspolitiskt betingade sådana) . 

Vid argumenten 4, 6, 9, 10 ooh 11 är det fråga om förändringen i antalet åld

ringar, skolbarn, förskolebarn, och folkmängden under investeringsobjektets 

ekonomiska livslängd. Formuleringen tar hänsyn till detta förhållande. Nyin

vesteringarna ifråga höjer k&pacitetsmaximum. Nyinvesteringar kommer därigenom 

inte att aktualiseras förrän detta tak nås. Kommunledningen a.ntas därvid ha 

f örväntningar om, när kapacitets taket för olika anläggningar nås. Modellen 

specificerar dock inte hur lål!gt i förväg komanmen planerar vid nyinvesteringar. 

I tillbakagående kommuner kan desinvesteringar - med undantag för argument 

4 och 7 - bli aktuella. 

Formuleringen av den ~potetiaka i nvesteringsvolymen bygger på en rad approxi-

ma tioner av verkligheten. De direkta förinvesteringarna till bostads-



byggandet och åldringsvårdsinvesteringarna antas exempelvis ta ett år 

att utföra. På vissa punkter är &ven andr& formuleringar tänkbara. In

vesterin.gar i daghem och lekskolor kan exempelvie kopplas till bostads

byggandet i stället för till förändringar i antalet förSkolebarn. En be

stämning av den hypotetisk6 investeringsvolymen är en nödvändig ut~ngs

punkt för modellen. De antaganden, som ligger bakom denna bestämning, är 

samtidigt - med hänsyn till det tillgängliga materialet - i regel inte 

möjliga att testa. Vi avstår av den anledningen fr-lo att diskutera alter

nativa formuleringar. 

2. 3. Grad av handlingsfrihet 

Kommunledningens handlingsfrihet från teknisk-institutionell synpunkt kan 

- antar vi - indelas på följande sät t: 

grupp 1: ln&:e!!. !_lle.r. sr~k,2_t_b,!tL~s,!d_~l~~sf.r~h!_t 

a) .§.t=.tligt_t~d~b~s!~d!. !!!,v~tsz-!.n&.a.r. (st) ka.n i regel varken 

tidiga·re- eller senareläggas = institutionella. bindningar. 

b) !_ö,!.jg_i!!,V!,S!er,i~r-t!_ll f.ö.r,ef},2_n~e_å.r,s.l.ny_e!l_t~!!.~r 

(ta1o . NI~_1 ) =tekniska bindningar. 

c LDii!.k!a_f2,r!,nye!!_t!_r~ngar, !i!l_b2_s!~~dst [ta2(Bt+ 1 - B t~ 
§.!ID!!ill_n!,rin&:sliye!s [ta5(Nt+1 2 Nma.xt_1 ]ElY• Inget hindrar 

emellertid att investeringarna ifråga tidigareläggs . Det är 

fråga om tekniska bindningar. 

grupp 2: !eu!.n.!aa ~~li~f.r,i~e1 ~n2_ms_å~e_i!Je!.t~i.!!,d!.!, .ao1!i$f.&.ar.e= 
läggnin«) = tekniska (a, b, c) och institutionella (d) bindningar, 

a) Yi~s~ ~v_b2,s!,~sE.Y~ae!s_f2_r::, ~c~ följai!!.v!.s,ie.r,i~r~ Sedan 
bostadsbyggandets storlek är fastställd har kommunen troligen 

endast begränsad handlingsfrihet ( tebiska bindninpr) beträf

fande de indirekta förinvesterintarna - ta1 (Bt+n - 1Bma.xt_1) och 

direkta följdinvesteringar- ta3(Bt - 3Bmazt_
1

) • 1Rt • 

b) !,ng,i.r,ekJ;=. f.ö!.iav!.s,ier,i~ till, !!,å.r,ingsl:!,.vst=. ~n!!,s,ie.r,i~r-
ta6(Nt+p- 6Nmaxt_1) {tekniska bindningar). 

c) !!,einye~t!,ri.,n~- Kt-1 = reinvesteri.I189Jt skall ersätta en be

fintlig anläggning.10 Den .f;ysiska. kan vanligtvis antas överstiga 

den ekonomiska livslängden. Såvida den fysiska livslängden till

läter detta kan reinvesteringen därmed skjutas framåt i tiden. 



grupp 3: I !.et.el 2,b~s,!d_~l.!,npf.r1_h~t-

a) Iadi~k!,a_f2,l.i.dinY.e~t.!rin.e,r_t,!.ll,].o~t~~b;ur_g_as_d~t 

ta4(Bt-v - ~maxt) • 2Rt 

Eftersläpningar och köer antas kunna uppkollilila på alla investeringsområden 

utom pA. de (•0111 ingår i investeringsminiii!U.m. Av tekniska skäl kan emeller

tid vid indirekta förinvesteringar till näringslivet (2b) och bostads

byggandet (2a.) eftersläpningarna endast va.ra. av begränsad omfattning. För 

att exempelvis en utbyggnad av ett nytt bostadsområde ej skall försenas 

får de basinvesteringar i vatten- och avloppsverk, som denAR utbyggnad för

utsätter, inte skjutas alltför 1113'0ket framåt i tiden. För övriga investe

ringar (3a- f) kan eftersläpningarna bli större. Eftersläpningar ko111111er 

då till uttr,yck som ett växande gap mellan önskad och faktisk kapitalstock. 

Landstingskommunens investeringar avser främst hälso- och sjukvård samt 

undervisning (centrala verkstadsskolor, f ol khögskolor, lanthushållsskolor). 

Den hypotetiska investeringsvolymen för en landstings kommun kan därigenom 

formuleras i år (t-1):s priser : 



Ni;! 
t 

~ 
den hYIX>te
tiska netto
investeringen 
ärt 

(1) 

:H 
m 

.......__,___.. 
rei:lvec
t~rin.;c.r 
!r t 

(3) 

+ ta15 ep~-H/ - ~'{ffa.;ct) 

(2) 

+ ta14 ( 1 p~VI -
1

rlk_xt-1 ) 

hä.lao- och sju.~!r~sL"lveste
rinBar är t ~ . g . a . f3ränd
ringar i en viss llders!dass 
(n) -· exer.!pelvis barn , !llu
rtno~r - samt kommundels
ti:nl:ande 

(4) 

undervisnin...,"'Sinvesterinö"C-r l' ·G·a · 
förä."ldril".,;ar i e:1 vics .::.luers
klass oam1: icon: .. "t!.nci.elst::.L~a.•·1G.e 

invester~~ c~mband me' för
L'tdril>.ga.r i ko:rn . .mens fol~
r.~än..,--d. år t 

år t 

(5) 

u~ 
t-1 

följdinvesteringar 
t i ll föreJäende 
trs investerinGar 
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A 'PPENDIX 2. liiÅGRA ALTERNATIVA ~'I'AGAIIDEN 

l. INNEHÅLL 

De i kapitel 1-4 presenterade modellerna är baserade på en rad hypoteser 

om kommunens beteende. På varje punkt utgår modellerna från en speciell 

hypotes. Ibland kan emellertid alternativa hypoteser uppställas. I sådana 

fall har modellen baserats på den mest trovärdiga hypotesen. Endast för in

vesteringsminimum har alternativa antaganden diSkuterats. I kapitel 8 (del I) 

redogörs däremot för en rad sådana antaganden. I det följande presenteras 

därutöver några alternativa antaganden. 

2. MINDIIK.ASSAN 

I modellen antas minimikassans storlek inte vara påverkad av in,resteringarne.s 

omfattning. I kommuner, där investeringsverksamheten huvudsakligen utförs i 

egen regi, kan detta vara en alltför långtgående förenkling av verkligheten. 

I sådana kommuner kan man dessuton1 låta miniroikassans storlek vara bestämd 

av investeringarna. 

I modellen antas minimikassan vidare vara positiv. Används en checkräknings

kredit såsom "rörelsekapital", kan miniroikassan i stället vara negativ. 

Bestämningen av miniroikassans storlek och förändring är däremot - principiellt 

sett - densamma, oavsett om den är positiv eller negativ. 

3.~ TOTALSPARANDEMINIMUM (387-388) 

I e.er.. 3:;>arc.nd.e:'i~::z::sicra:'lde sc:.mt :l.e:n 11ne- och sparandefina;1sierand.e :w::;:;-.unen 

C.en del c:.v invcGtcri;~smini-

~:n, so::: &ters-t.:r :;.'tt t~S::lcc:. sccian uvri0a källor c.-tnyttja.ts. Totalspara:'ldemini-



.... 
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lcrinc }:atl i~..neb~·:.r;;~ a.tt ~)vriGu. fin:..:1.~iclla ~.::~llo~ ej fuli.stt:r .. C:.i&t u~j.:ytt~as, 

'.;:C:..l ·:~·:::·,·~t~ ~,~inir.r;:.r.l ·.oli atl.ir::--·3 iln ~-~et ;:;::.:-:-. fraiilkOrilf.)e::-- "v"iC::. node~:.ei:s forr.Tl).lerir'--0. 

4. DEN AUTONO:t<lA NETTOKOSTl.;ADSFORÄNDRINGEN 

Hedallerna utgår från att en autonom nettokostnadsökning endast kan komma 

ifråga, när den automatiska nettointäk~sförändringen (Ll~k -~~k) är 
xt=xt-1 

positiv. Det är dock tänkbart att inte enbart nettointäktens (= det totala 

sparandets) automatiska förändring utan även att dess absoluta storlek inverkar. 

Var exempelvis föregående års nettointäkt ovanligt stor, kan kommunledningen 

vara benägen att autonomt öka nettokostnaderna trots att nettointäkten har 

minskat. 

5 • SKATTEREGLERINGSFONDEN 

skatteregleringsfondens syfte är att uppväga variationer i skatteintäkten vid 

oförändrad utdebitering. Fondens förär.dring bestäms därmed i modellen bland 

annat av förändringen i det totala sparandat (exklusive afrårsverkssparande) 

vid oförändrad utdebitering. Vid en fyraårig periodisk konjunkturcykel kommer 

detta sparande.att utvec~las motcy~liskt. Förändras arrårsverkens sparande 

samtidigt cykliskt, neutraliseras i viss mån det totala sparandets variationer. 

Behov av utjamning via skatteregleringsfonden minskar då i motsvarande grad. 

Utvecklas affärsverkasparandet på liknande sätt som det totala sparandet 

exklusive affärsverk, ökar i stället detta behov. Dessa förbållanden kan 

i och för sig motivera att fondens förändring bestäms av förändringen i det 

totala sparande t ink.l.usi ve afrårsverkssparande. Eftersom skatteregleringsfon

dens syfte emellertid är att uppväga skatteunderlagets variationer, har denna 

formulering inte valts. 

Vårdet på den politisY..a variabeln i ekvatio:":l.en för skatteregleringsfondens 

förändring (liksom i ekvationen för den autonoma nettokostnadsförändringen) 



bestäms bland annat av om det är kommunalvalsår eller ej. Sambandet mellan 

riks- och kommunalpolitik kan aktualisera att ~ven riksdagsvalsår tas med.l) 

6 .~ AFFÅRSVERKSPRI.SERNA (:)89-391) 

I modellen antas efterfrågan på af~årsverkets tjänster (t ex elverk, vatten

verk) vara prisoelastisk. Försäljningsvolymen under budgetåret (~), SO!!l 

är exogent bestämd,påverkas då inte av en förändring av af~årsverkspriserna. 

Vid en priselastisk efterfrågan kommer försäljningsvolymen under budgetåret i 

stället att vara större före än efter höjningen av affärsverkspriserna, dvs 

Qt < 
Pt-Pt-1 

c..--.--' 
försäljnings- försäljningsvolymen vid 
volymen vid oförär.drade af~årsverks
höjda aff'års- priser år t 
ver)cspriser 
år t 

Förändringen i af~årsverkssparandet 

priserna blir då: 

till följu av höjningen av af~årsverks-

l) 

AXt 
(l+--) ., 

xt-1 

försäljningsintäkten år t 
vid de höjda affärsverks
priserna 

f'örsäljningsintäkten 
år t vid oförändrade 
afrårsverkspriser 

Under den studerade perioden har det varit skilda riksdags- och 
kommunalval. Vid det nya valsystemet (från och med år 1970) är dessa 
val däremot gemensamma. Frågan om år med riksdagsval skall medtas 
eller ej, är då inte längre aktuell. 



+ 

kostnadsminskning till f"ol jd 
av minskad för säljningsvolym 
år t 

e t 

L..-.,.---' 
rörliga 
kostnåder 
i inter
vallet 

Q t. 
Pt- Pt-1 

- Qt 
Pt:Pt-1 

nedgång i försäljnings
volymen år t till fo~jd 
av höjningen av aff"års
ver kspriserna 
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Vid utdebiterings- och prishöjning täcks gapet mellan å ena sidan total

sparandeminimum och å andra sidan totalsparaodet vid föregåe~de å rs utdebi

tering och affårsver kspriser på följande sätt (vid lånemin~um intrader motsva

rande f"orändringar ) : 

den aut onoma 
skatteintäkts
ökningen år t 

L\Xt 
+ (l + -xt-_-

1
)pt- l " Qt - Pt-1 • Qt + et ' (Qt - Qt 

(_ Pt-pt- 1 pt=pt-1 pt=pt- 1 pt-Pt- 1 
-------=-------------------~--------------------------------'/ 

= 

föränåring i aff"årsverkens sparande år t till följd 
av höjda aff"årsverkspriser 

totalsparandeminimum 
minus totalsparande 
vid f'"oregående ars 
utdebitering och aff"års
verkspriser år t 



Utdebiteringshöjningens storlek är då bestämd på följande sätt: 

Ll x..... = 
" 

utdebi
terings
höjning år t 

totalspara~demini
mum år t minus to
talsoarandet år t 
vid föregående års 
utdebitering och 
affärsverkspriser 

differensen 
mellan före
gående års 
affärsverks
priser och 
rörliga kost
nader 3.r t 

differenseb nellan 
försäljningsvoly:r.en 
efter och före höj
ningen av afrårs
verksprisern<t år t 

~ r-----~~--------

(pt-1 - et) 

xt -1 
~---y,----J ~~----~~-y ~ 

förskotts- föreEående ~rs affärs-
del i skat- verkspriser multiplicerade 
teunderla- med försäljningsvolymen (vid 
get år t de höjda affårsverkspriserna) 

dividerad ~ed föregåenåe års ut
debitering 

Efterse~ försäljningsvolymen vid de höjda affårsverkspriserna (~ 

vid det alternativa antagandet är beroende på pr~s- och Pt-Pt-1 

därmed även utdebiteringshöjningens storlek, kan denna volyrn inte 

längre vara exogent bestämd. Försäljningsvolymen vid de höjde df'års

verkspriserna rAr då bestä!!m3.s separat i modellen. Er.. möjlighet vid 
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denna endogena bestänning är ~rv.id, att - liksom vid af~årsverkspriserna -

koppla förändringen i försäljningsvolymen till utdebiterinfshöjningeP-s 

storlek. Nedgången , f''irsäljningsvol;ymen kan exempelvis a;1tas stå i ett 

omvänt proportionellt förhållande till utdebiterings- och prishöjningens 

storlek. 

Genom att höja Fffärsverkspriserna kan kommunen enligt modellen göra utdebi

teringshöjningen mindre än eljest. Höjningen av affarsverkspriserna antas 

med andra ord leda till ett ökat affärsverkssparande (dvs Å Pro t > O ) • 

Detta antagande utesluter där.med en så priskänslig efter- Pt-Pt-1 

frågan, att affärsverkssparandat sjunker till följd av prishöjningen. 
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7. JTDEBITERINGEK 

7.1. Dtdebiteringssänkning 

Model:Len utesluter sänkr:ir:gar av utdebiteringen. Vetskapen cm de begränsade 

möjligheterna på lär.gre sikt h&lh. utdeb5.teringen kv!l.r på den lägre nivn:-~ 

ant:;.r vi gör komr.r..tr.ledningen oben~gen att sänka skatten. Detta behöver dock 

inte i och för sig h~ndra att ' . .rtdeoi:.eringen i en kor.unun aed labil politisk 

majoritet tilleålligtvis sänks under ett komn~nalva:sår i valtaktiskt syfte. 

Modelle:1 utgår ifrån att ko~unledningen i ett sådant läge föredrar politiskt 

motiverade investerings- och kostnadsökningar framför en sänkt utdebitering. 

7 .2. iL"lt!'.let utiebiteringshäjnbfar och dere.s storlek 

Nodellen u.tgår frå.n ::o.tt det föreligger ett visst motstår:d not utdebiterings

~öjningar. Samt~digt antas komT.~~ledningen e~tersträva en jä~n utveckling av 

eventuella utdebiterinr.sh~jningar över tiden. Vid en utdeb~terings- och 

prishöjning görs höjningen därf~r s~ liten som möjligt. Utdebitering och 

aff"årsverkspriser höj s endast så E. t t total sparande- respektive låneroini.mum nås. 

Kommuner ~ed l&ngtidsplanering kan.tänkas avvi~a något från beteendemönstret 

er.ligt ~odellen. Vid utdebiteringsbeslut sar man kanske mer än ett år framåt 

i tiden i sådana !cor.u:tetner. Restriktionen om total sparande- respektive 

l&ner:Jir.i_~um u~löser då visserligen en utdebiteringshöjnine. I ett sådant läge 

är det emellertiå tänkbart att ~~ passar på att höja utdebiteringen kraftigt 

för att undvika y~terligare höjninear under långtidsperioden. Större 

utdebiterir.gshöjningar med flera års mellanrum föredras då framför återkommande 
mindre sådana • 

För den enskilda kommunen antar vi att nivån !'or den politis~t möjliga utde

biteringen anpassas uppåt över tiden efterhand som bl a levnadsstandarden och 

andra kommuners utdebiteringar stiger. Denna nivå kan även tänkas höjas 

av andra orsaker. Kommuninvånarn& xan exempelvis i större utsträckning än 

tidigare bli beredda att minska köer och eftersläpningar - i synnerhet om 

dessa successivt växer - till priset av utdebiteringshöjningar. Upplever 

konmnL~edningen att kommuninvånarna eller åtminstune de berörda intresse

grupperna på så ~tt sätter ökade kommunala insatser på köområden före en 
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oförändrad utdebitering, kan motståndet mot en skattehöjning minska. Även om 

i ntre$seerupperna (köande ~å daghem, lel<sl<:olor, ålderdomshem, olif:a typer 

av följdinvesteri:'l(;ar i r.ya bostadsomd.de:~) ifråga utgör en minoritet kan så 

vara fallet, !'örut.satt att det politiska tryc!{et frå.n dess~ uppleYs vara star

kare är:! från de gru!Jper, som föredrar en oföränC.rad utd.a:oi "';,ering. År exenpel

vis de förra gn:pperna lättare att ictentifier<'. och frar.::~r(;o.er de ".lnder r.!er 

org::tn:!.sera.de for!r..er &.n C: e senare, ~r de"';, ta tiinkbart. Vi C. dess9. <'.:Jtaganden 

kor.uner in•:esteringsrnini!Illlnl ~:ott öka relR.tivt sett, efterhs.nd soJ'L ce politiskt 

känsliga investerint,arna i dettc.. ninimum växer. utd.ebiterir.rsLö~ni-:Jgarna 

kommer cläl!l"!ed att bli fler och totalt sett större än tidig<•re. 

7 .J. Utdebi teringshö iningar för E>. t t finansiera fondavsättningar 

Restriktionen om totalsparande- och/eller lånerninimum \r.r; en:!.igt modellen 

utlösa en utdebi terir.Gf;- och prishöjning. En :nödvändig kE.ss2.uppby~gr:e.d för at t 

nå miniDikassan kan därmed - vis finansiellt totalsparanC.e~i~i~ - aktualisera 

en sådar, höjning. Definitionen av detta mi!1im.um kan alternu.tivt utg~. från 

en mininufo~dbehållnir.g i stället för frl~ et:! mininikassa. ~n r.~cvändig fon~

uppbyggn1:.d kan i så fall indirek~ u~lösa en utdebiterir.gs- och pri.shöjning.l) 

Fondernas behåll~ir.g behöver emellertiQ i~te - i motsats till k~ssan - helt mot

svaras av likvida tillgångar. Vi har av deP. anledningen föredragit en formu

lering baserad på minimikassan framför eTI byggd på sn minimifondbehållning. 

8. INVEsTERINGARNA 

S.l. Netto- visavi bruttoformulering 

Alternativ l. Utbetalas de statliga investeringsbidragen samtidigt som de 

statsbidragsberättigad~ investeringarna utförs, kan kommunledningens handlings

frihet - beträffande bidragsmedlens användning - antas vara inskränkt. Kommun-

l) Önskemålet att göra vissa fondavs~ttninc.ar P-r då orsak till -
och inte orsakad av - totalsparandeöl'..nir.gen till följd s.v utdebite
rings- och prishöjningen. Ekvationen för skatteregleringsfondens 
respektive kapitalfondernas förändring förändras därmed inte vid en 
dylik alternativ for~ering. Fondförändringen bestä~s då - liksom 
i modElllen - av blend ann&t spara.ndeförär.dringer. vid föregående 
års utdebitering och aflårsverkspriser. 
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ledningen har då inte ~igon valfrihet nellan ~tt invester a tidragsmedler. 

eller ej . Den har inte h2ller något fritt val mellan ett l~ta ~r.vesterinFS

bi:l.rs.get finansiera det ens eller det andra investeringsob~e1ctet . Vid dessa 

antaganden ä r investeringsbidragen såsom finansieringsmedel inte någo~ kommunal 

handlingsparameter . En nettoformulering synes ~ var a att fördra fraro~ör 

en bruttoformuler ing , Brut toi nvesteringEutgifterna :ni n ska. s dii. med ir.veste

ringsbidragen . 

Alternativ 2 . Inflyter investeringsbidrage~ sedan den statsbidregsbe~ättigade 

i nvesteringen utförts, kan rorhållandet vara ett ann&t. Den investeri n1, till 

vilken bidraget har utgått, har då utförts 'xnder föregåenes år . Ko~~r.ens 

hf',ndlir:gsf:-ihet beträffande bidragsmedlens anvP..ndniDJ?. är i ett sådan":. fall 

inte inskränkt. I~vesteringsbidra~en ~n exernpel•~s ar.vindas till investe

ringar el ler for.dering . En bruttofor:nulering ev :!.r:.vesteri~garna k'~" r1<irmed 

vara försvarlig . 

Vid en sådan formulering ( L!. BI~) läggs i"!westerinF.sbidragen till C.e statlig"':

tidsbestämda i~vesterir.gar till investeringsmini~~ och övr iga investerin~s

bidrag till inbetalningsöver- eller undersk~ttet e~l~~ive kap~talsr.arsr.de. Vi 

fa·r _, 2. A BIR'i kt' A Ep N ~ ~ m nt respe ~ve ~ rt . 

8.2. Kassavariabeln 

I fall b i modellen, dvs ·där investeringarna är större är! el::.er lika r.~ed investe

ringsminimum, ingår förändringen av över- eller underskottskassan(efter avdrag 

för investeringsminimum) såso:n en bestP'.mningsfaktor till de:t år lif'a ir.vesterings

förändringen . Över- eller ur.derskottskassan är därvid lika me~ skillr.ader. mel

:!.an kassan vid årets början och mi:Jimikassan vid årets slut ('F~-l - 8:Fr.1i::lt). 

Kassaförändrir.gen kan alter~ativ fornuleras på följar.de sät t : 

l. ..6 ~:-l = f"årändring i kassan (exklusive investeringsminimum) vid 

årets början jämförtmed föregående års början . I i nvesteringsekvati onen 
"tt A (sFN s . ) • s N ersa s ke3 • '--' t-l - Fmint dä med ke8 • L::!., F t-l' En positiv 

förändring antas då betyda en ökning av överskottskassan, en negativ 

förändring en tninskr:ing . En kassaökning innebär emellerid å ena sidan 

inte nödvändigtvis att överskottskassan ökar . Sjunker miniroikassan be

höver å andra sidan en kassaminskni ng inte medföra att överskottskassan 
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minskar . Denna variabel säger inte heller något om över- eller 

unders%ottskassans absoluta storlek. Kassaförändringen iterger dock 

över- eller underskottskassans förändring förutsatt att mir.i.r.ri.kassan 
är lika med noll eller inte förändras över t.ide::'l . 

2 . Även o:n kassan har minska t, ka!l överskottskassan ändå vara betydande . 

Kassan ;,:an exe:npelvis ha ökat året. <iessf'örin!lan , För att råda bot 

på detta förhållaode kan över- eller underskottskassans f"orä!ldring 

~~väl under budgetåret som året innan medtas i invest eringsskvationen: 

~,,s...N s... ) • rsFN s ) ke
3 

• ._.. 1 .r·t-l - n:lint kompletteras da med k3? • L) . t-2 - Fmint-l 

förändr ing av över
eller underskotts
kassan (exkl . inves
teringsminimum) vid 
början av år t 

L-------v----__/-

förändring av över
eller underskotts
kassan (exkl. inves
terings!lri.nimum) 
vi.a Dör jan av 
å'r t - l 

3 . Alternativt kan kassaförändringen ett år (LlsF~_1 ) och två år 

( t11P~_2 ) före budgetåret ingå i investeringsekvationen . 

En mi::'lskning av kassan tvä ar i rad i~dicerar då att överskottskassan 

minskat och eventuellt u";tömts. En sådan utveckling kan samtidigt 

antyda att en kassau?pbyggnad är önskvärd och prioriterad före in

vesteringar . En motsatt utveckling med kassaökningar verkar då i 

stället investeringsstimulerande , 

8.3 . Fysisk restriktion 

I främst expanderande kommuner kan brist på arbetskraft tänkas leda till 

att planerade investeringar uppskjuts. För de investeringar (t eY. gator, 

vägar, exploateringsverksamhet ), där kommunens egen personal sysselsätts, 

är detta antagligen mindre aktuellt, I den utsträckning, som kommunec vid 

övriga investeringar antar entreprenör i samband med investeringsbeslutet, 

kan risken ror arbetskr aftsbrist även antas vara mindre än eljest . Modellen 

utgår från att dessa två fall är de, som vanligtvis för ekommer, Någon fysisk 

restri ktion, som anger begränsningen beträffande arbetskrafter.s storlek 1 

kommunen, finns av den anledningen inte i modellen . Andra restriktioner i 

modellen kan i stället ge upphov till uppskjutna investeringar. Bakom dessa 
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restrii<t :.o ner (t ex :;_,~nernexiraum) ~an dock i vissa fall tän!.:as l i g& a brist 

p:~ arbets!:!'aft. Restriktionen i!'r5.ga tjänstgör dA. såsom ställföreträdare 

(prc:x;r-ve r:!.:; bel) :f.'cr der. fyd(!'-(a restriktionen. 

9.1. Kassavariabeln 

Den r.;_::-Jgfrhltiga upp::O.anir:gens fcr'ir:.dring under buå.getåre·!:. är enligt modellen 

bland arm!lt beständ av över- eller t:.nderskotts;csssans utvcc:k:~ir.r under sar.una 

ar. r !l ~notsvarancle sE: t t. so:n för i:'lvesteringarna. kA.n al terr:a t i vt över

eller underskotts!;:assans forändring W1der saviil oudgetåret SOI!l ett år innan 

ingå såsom bestämningsfaktor. 

9.2. Buff er~ mot :-:'i pi talsparaodets vari~ tioner 

I modellen för den låne- och sp~ranåefir,&nsierande kor.w~nen ~nvänas upplaningen 

indirekt via !.:assan sasor.t en buffert mct kapite.lsp?,ran:iets vc.riationer. Vid 

en r-.vraarig, periodis};: konjunkturcykel minskar kapi talsp«ranO.et under hög

ko~ju~~turåren. Ant~s sa~tidigt inte nåEra lånasvårigheter föreligga, kan 

upplåningen i stället direkt använå.as såsoro buffert mot k~pitalsparandets 

variationer. I modellen kan upplaningen i så fall tillåtas variera i motsatt 

riktning som kapitalsparandet. 

9.J. Låneprioritering 

De tekniskt och institutionellt bestämda investe~ingarna i investeringsminimum 

domineras - anta~ vi - av de statligt tidsbestämda investeringarna samt av 

förinvesteringar till bostadsbygga~det eller till näringslivets investeringar. 

Av den anledningen ar:tas teknis!<t och institutionellt bestämda investeringar 

vara prioriterade på kreditmarknaden, Alternativt kan i stället antas att 

investeringsminimum inte till någon del är priori ter ad på denna marknad. 

lO. KONJUNKTURFÖRVÄNTNINGARNA 

10.1. Konjunkturvariabel i ekvationen för den autonoma nettokostnadsför

ändring_en 

Den autonoma nettokostnadsökningen antas i modellen vara av rörhållandevis 

liten omfattning. Denna ökning antas därför inte vara påverkad av konjunktur

förväntningarnas utseende, Antas den autonoma nettokostnadsökningen vara av 

relativt stor ekonomisk betydelse, kan det däremot vara befogat att låta 

en tidsförskjuten konjunkturvariabel ingå såsom bestämningsfaktor i ~~m-
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10.2. Motsatt effekt från konjunkturförväntningarna 

En lågkonjunktur på hösten året före budgetåret ger enligt modellen upphov 

till pessimistiska förväntningar, vilka verkar återhållande på investerings

benägenheten. Samtidigt aktualiseras större avsättningar till eller mindre 

uttag från skatteregleringsfonden eller kapitalfonderna. Förväntningar om 

en fortsatt lågkonjm1ktur kan alternativt tänkas utlösa en investeringsex

pansion i syfte att stimulera den egna konjunkturen. Denna expansion möjlig

görs i så fall av större fonduttag eller mindre fondavsättningar än eljest. 

Modellen utgår emellertid från att kommunledningen i ett sådant läge för-

söker nå en konjunkturstimulans med hjälp av främst statskonrnrunala beredskaps

arbeten, till vilka statsbidrag utgår. Dessa investeringar är enligt modellen 

statligt tidsbestämda och ingår därmed i investeringsminimum. Vid gjorda 

antaganden utgår konjunkturstimulansen således från investeringsminimum. 

Pessimistiska konjunkturförväntningar kan därmed inte verka investeringssti -

mulerande. 

10.3. Konjunkturförväntningar under budgetåret 

Modellen bygger bland annat på rorutsättningen, att komMUnledningen beslutar 

ore investeringarna på hösten året innan budgetåret. Ifall ~ommuner, som helt 

eller delvis lånefinansierar investeringarna, beslutar vissa investeringar 

under det löpande budgetåret, kan konjunkturläget under detta år tänkas 

påverka förväntningarna i positiv eller negativ riktning. Vid högkonjunktur 

under budgetåret, förväntar man då att skatteunderlaget stiger två år därefter. 

Optimistiska framtidsförväntningar kan då få kommunledningen att släppa fram 

fler lånefinansierade investeringar än eljest, förutsatt att tillräckliga 

likvida medel finns. Ifall det är ~ågkonjunktur under budgetåret blir 

reaktionen den motsatta. Eftersom modellen utgår från att större delen av 

investeringarna beslutas på hösten året !ore budgetåret, har en sådan formu

lering emellertid inte valts. 

11~ LÖPANDE PRISER (397-400) 

Modellen är uttryckt i budgetåret t:s priser. Investeringarna i den hJ~ote

tiska investeringsvolymen eller i investeringsminimum - uttryckt i priserna 

år t-l - multipliceras därvid med ett index, som uttrycker pris- och löne-



förändri ngen under år t. Vid den ~utomatiska nGtto~ostnadsförär.dringen 

tillämpas ett liknande.förfaringssätt. En alter nativ netod är at~ uttrycka 

investeringarna respekt i ve nettokostnaderna i basårets (t ax i långti ds

periodan) priser samt därefter multiplicera med pris- och lönaförändringen 

under den tidsperiod, som förflutit sedan basåret . Bestämningen ev exempel

vis i nvesteringsminimum sker då på följande sätt: 

Nr&_ - NR 
n t = L t 810 " 1t-1 + 
~ ~ 
investe- ro~jdinvesteringar 
ringsmi- till föregående års 
nil111.lltl år t investeringar år t 

direkta f örinveste
ringar till närings
livets investeringar 
år t 

uttryckt i basårets priser 

st t + t 8 2 (Bt+l - Bt) + 
....... 

_________, 
statligt direkta f örin-
tidsbestäm- vesteringar till 
da investe- bostadsbyggande 
ringar år t år t 

byggnadskostnadsförändring under k &r 
(från basåret t-kt o m· år t) 

storleken på investeringsminimum - uttryckt i löpande priser ~ är d~nsamca, 

oavsett vilken formulering som väljs. uppdelningen i en vol~ och er. 

prisdel skiljer sig däremot. 

Förutsatt att exempelvis bostadsbeståndet mäts i någon fysisk enhet (t ex an

talet lägenheter ) kan pris- och löneförändringar vid modellens - i motsats 

till den alternativa - formuleringen medföra att koefficienten ta
5 

förändras 
över tiden . 

Den automatiska kostnadsförändringen i förhållande t ill föregående år -

uttryckt i löpande priser - kan på motsvarande sätt alternativt formuleras 

enl.igt f"ciljande~ 



uttryckt i bas-

+ L tkak • NI~-1 
L.--y-------" 

föräni ring av 
nettokostnaden 
år t p g a före
gående års netto
investeringar 

+ 

förändring av rörliga 
transfereringsutgifter 
efter förändringar i 
antalet hjälptagare år t 

årets priser 
~----------~--------------

+ Bit- ] ' [(l + cl:: L)ft. c ( n n ) 
ut-l pt - Pt-1 

~ 
rorändringar av 
rörliga kons. 
utgifter efter för
ändringar i en viss 
åldersklass år t 

+ 
s j:=t-k J ""J 
~ l..._ ____________ __ 

förändring av 
nettokostnaderna 
år t p g a bind
ningar under före
gående år 

- ~ 

pris- och lönefor
ändringar under k år 
(från t-kt o m år t) 

nettokost- pris- och löneändringen under 
naderna år k år (från år t-k t o m år t) 
t-l uttryckt dividerad med pris- och lönefor
i basårets ändringen under (k-1) år (från år 
priser t-k t o m år t-l) 

~ 

+ (l- g.)(l -t: k) j=t-k J J J i=t-k J +u • , 
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[
(l+~ l.)g. + (1-g.){l +l:_ k.) 

t-l t t 
(1 +~ l._l)gJ-. l +0--f!..,_-}1 + ~ kj-1) 

j=t-k J '"J J=t-k 

J j==t-k J~ 

förändringar i föregående års netto
kostnader till följd av pris- och 
löneforändringar under år t 

Vid denna fo~ulering kan exempelvis tkak förändras över tiden till följd av 

att driftskostnaderna stiger snabbare än investeringskostnaderna. 

Eftersom modellen utgår från att kommunledningen bedömer pris- och löne

förändringen under budgetåret i förhållande till det föregående året snarare 

än till något basår (t ex i långtidsperioden) längre tillbaka i tida~ har 
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den alternativa formuleringen inte valts . l) 

l) Skattningen av modellekvationerna görs i fasta prieer (1952 år s 
priser} . Derlateringen av olika modellstorheter baseras därmed 
på den alternativa formuleringen . 
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APFEI.'i""DIX 3. EN ALTERNA'l'IV f10DELL ÖVER B'ullG!!..~RLOPP~ll' I KOl•'IMUlOOJ 

1. nnrEHÅLL 

Såsom framgatt i ka:pi tel 1 (t:.odell för den sparandefinansiera11de konummen) 

kan en annan ti~sföljd i modellförloppet ifrågasättas främst för den auto

noma nettokostnadsförändringen c~u;m), utdebiteringen (xt), affärsverks

priserna (pt) och investeringarna (·I~). 

I det följande pr·esenteras ett al ternativt modellförlop.:J, där värdet :;>ä. 

dessa variabler bestäms först efter en avvägning dem emellan. 

2. ALTERNA'l'IVA ruJTAGAlf~l 

Vi ko~er härefter att studera hur ~odellförloppet förändras vid följande 

alternativa antaganden: 

a) Politiskt känsliga investeringar (
2
POt) i investeringsminimum väga 

mot politiskt icke-önskvärda höjningar av utdebiteringen och affärs

verksprise:rna.. 

b) Autonoma nettokostnadsökningar - eventuellt politiskt betingade -

vägs mot icke-önskvärda höjningar av utdebiteringen och affärsverks-

priserna. 

c) Avvägningen resulterar i en viss nedjustering av de politiskt käns

liga investeringarna och den autonoma nettokostnadsökningen. Höjningen 

av utdebiteringen och affärsverkspriserna kan därmed göras mindre än 

eljest. 

Antas kommunledningen tillämpa ett tämligen mekaniskt förfaringssätt vid 

denna prutning kommer modellen vid dessa antaganden fortfarande att vara re

kursiv. Vid ett flexibelt prutningsförfarande kommer modellen i stället att 

vara sir:IUl tan. 

I det följande redovisas hur modellen för den sparandefinansierande kommunen 

förändras i det rekursiva respektive det simultana fallet. 1\Iodellen för den 

lånefiuansierande respektive den låne- och sparandefinansierande kommunen 

förändras på motsvarande sätt. 
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3. DE.T REKURSIVA FALlEr 

I det följ ande l ämnas enQast en översiktlib redogörelse fQr den alternativa, 

rekursiva ~ouellen. Ven fullständiga mouel l en presenteras separat (~~) . 

3. 1 • }Teli.-:ri.när bestämning av investeri ngsminimum, totals parandeminimum 

och den autonoma nettokostnadsför ändringen 

Bland i nvesteri ngsönskemålen enligt den s k hypotetiska i nves teringsvolymen 

(ekvation nr 1) fines vi ssa, som är politiskt känsliga. Ifal l de politiskt 

känsliga investeringarna kan genomföras u t an utdebiterings- oct prishöjni~, 

kan kommunledningen enligt modellen inte påverka dessa. 

Vid f öregående ars utdeoiter ing oc~ affärsverkspri ser är dessa investeringar , 

vilka i ngår i investeringaminimu.m, (
2

Pot exogent bestämda i mo~ellen, 
.lCt =.Xt-1 
Pt=Pt- 1 

Eftersom de politiskt känsliga invester i ngarna och därmed ä 1en inves t erings

minimum endast gäller i modellen, s åvida utdebi t erineen och ~ffäroverks

priserna inte behöver höjas , bestäms minimum endast preliminärt i ekvation 

nr 2 (NI~int ) . Detsamma gäller d! även för totalsparandeminimum enlib~ 
.Xt=Xt-1 
Pt;:;\-1 

TF 
ekva tion nr 9 (sm~nt ) • 

.xt=xt-1 
:I:t"'.Pt-1 

Den aut onoma nettokostnadsökni ngen enligt ekvati on nr 10 är l i kaså preli

minärt bestämd (.6 U~ ) • Dellrla ökning genomförs endast ifall u tdebi te
xt=xt-1 
Pt=Pt-1 

ringen och affärsverkspriserna inte behöver höjas . 

3.2. Den hypotet iska s parandeförändringen och fondernas för ändring 

Totalsparandeförändringen vid föregående års utdebitering bestäms yr el i minärt 
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i e~vation nr 11 (~s~ )E . Den hypotetiska totalsparanneförändringen 
Xt=Xt-1 

vid föregående ärs utdeb itering kommer att vara lika med den fa~tiska, så-

vida i nte den autonoma nettokostnadsöknineen (~U~m reduceras. I annat 
xt~xt-1 
Pt=Pt-1 

fall kommer den faktigka totaleparandeförändringen vid föreeående års ut~e

bitering att vara s~örre än åen ~ypotetiska. 

sKatteregleringsfondens föränåring bestäms i ekvat~on r.r 13 med utgångspunkt 

från bland annat den hypotetiska totalsparandeförändringen vid föregående 

ärs utdebitering. Kapitalaparan~eos förändring vid föregående års utdebi

ter ing bestäms därefter - av samma skäl som för totalsparandat - preliminärt 

i ekvation nr 14. Förändringen i avsättningar eller uttag från kapitalfon

derna bestäms secian i ekvation nr 17, med utgångspunkt från bland annat 

den hypotetiska (ej den faktiska) kapitalsparandeförändringen vid föregåen

de års utdebitering och affärsverkspri ser. 

3. 3. Fall b och c : nedprutning~~ de ~litiskt känsliga inves t eringarna 

och/eller den autonoma nettokostnadsökningen 

Om det hypotetiska totaleparandat vid föregående års utdebitering och affärs

verksp~iser underatiger totalaparandeminimum, kommer utdebiteringen och af

färsverkspriserna att höjas i modellen. Utdebiterings- och affärsverks~ris

höjningen utlöses därvid i fall b av l egalt totalsparandeminimum och i fall 

c av finansiellt totalsparandeninirnum vid för egående års utdebitering och 

affärsverks~riser. För att cöra denna höjning mindre än eljest kommer emel

lertid de politiskt känsliga i nvesteringarna och/eller den autonoma netto

kostnadsökninge~ att ställas mot politiskt icke-ön~kvärda utdebiterings-

och prishöjningar. Förloppet vid denna avvägning är enlig t modellen: 

a . I ekvation 18b respektive o bestäms den hypotetiska u tdebiteringshöjning, 

som krävs för att nå tot alsparandeminimum, förutsatt att den preliminärt 

bestämda autonoma nettokostnadsökningen och de preliminärt bestämda poli

tiskt känsliga investeringarna genomföra. 

b. Den hypotetiska utdebiteringshöjningen, ifall den autonoma nettokostnads

ökningen inte genomförs, bestäms i ekvation 19. På motsvarande sätt be

räknas i ekvation nr 20 den utdebiteringshöjning, som inträder, ifall 

de politiskt känsliga investeringarna inte genomför s . 
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Den ~el av dessa investeringar som fö~atsätter en sådan höjning har kom

munledningen enligt modellen kontroll över. 

c. Den relativa prutningen på den a~tonoma nettokostnaQSÖkningen och de po

litiskt känslica investeringarna avgörs därefter i ekvation nr 21 respek

tive 22. Ju högre aen hypotetiska utdebiteringshöjningen enligt ekvation 

1Öb respektive c är, desto större kommer därviQ den relativa prntningen 

att vara, De~ relativa prutningen kommer dessutom att vara större, i ju 

högre graQ aen hypotetisr~ utQebiteringshöjningen oeror på &en autonoma 

netto~ostnaasökningen respektive de politiskt känsliga investeringarna. 

Den del av den autonoma nettokostnadsökningen respektive ~e politiskt 

~änsliga investeringarna, som kan genomföras utan ut~ebiterings- och 

prishöjning, kan QOCk enligt modellen inte bli föremål för nedprutning. 

d. Som följd av nedprutningen av den autonoma nettokostnadsökningen och 

- i fall c dessutom -de politiskt känsliga investeringarna blir den 

faktiska utdebiteringshöjningen enligt ekvation 23b respektive c mindre 

än den hypotetiska enligt ekvation 18b respektive c. 

Efter det att den relativa prutningen på de politiskt känsliga investe

ringarna bestämts i ekvation nr 22, fastställs investeringsminimum och fi

nansiellt totalsyaranQeminimum slutgiltigt i ekvation 26 respektive 27. 

Dessa rc.inima är lika rr.ed Qe preliminärt oest~da minus prutning på dessa 

investeringar. 

Gapet mellan a ena sidan det hypotetiska totalsparandet vid föregående års 

utdebitering och affärsverkspriser och å andra sidan totalsparandeminimum 

sluts på tre principiellt. olika sätt i modellen: 

1. Finansiellt totals~~ranQeminimum vid föregående års utdebitering och af

färsverkspriser reduceras genom prutningen på de politiskt känsliga in

vesteringarna. 

2. Totalsparandet vid föregående års utdebitering och affärsverkspriser 

ökas genom prutningar på den - preliminärt bestämda - autonoma netto

kostnadsökningen. 

3. Totalsparandet ökas med hjälp av en höjning av utdebiteringen och af

färsverks9riserna. 
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För att uppnå finansiellt totalsparandeminimum används i fall c samtliga 

tre sätt. I fall b nås legalt totalsparanQeminimum däremot med hjälp av 

punkterna nr 2 och 3. Utdebiterings- och prishöjningen kan då inte minskas 

genom att pruta på de politiskt känsliga investeringarna. En dylig prutr.ing 

minskar nämligen enbart finansiellt- ej legalt- totalsparan~eminimum. 

Jämfört med den ursprunglisa modellen kan jämvikt således up~nås med C.j~l~ 

av prutningar på investerings- och kostnadssidan. 

3.4. Fall a: Ingen nedprutning av de uoltiskt känsliga investeringarna 

och ~en autonoma nettokostnadsökningen 

~n d~hypotetiska totalsparandet vid föreeående års utdebitering· och affärs

verkspriser är lika med eller större än totalsparandeminimum, k&n ~etta mini

mum uppnås såväl utan höjning av utdebiteringen och affärsverkspriserna som 

utan någon prutning ~å de politiskt känsliga investeringarna och den auto

noma nettokostnadsökningen (vid föregående års utdebitering och affärsverks

priser). I och med att de politiskt känsliga investeringarna inte re~uceras 

i modellen, blir såväl investeringsminimum som finansiellt totalsparandemini

mum lika med det preliminärt bestämQa värdet (enligt ekvation nr 2 respektive 

9). Totalsparandetär san1tidigt lika med det hypotetiska vid föreg~ende års 

utdebitering och affärsverkspriser. 

3.5. Investeringarna och kassan 

De avslutande ekvationerna (29-36) är desamma som i den ursprungliga model

len. Såväl investeringarna som kassan är pa rniniminivå i fall c ~e~an Qe är 

större än denna nivå i fall a och b. 

Liksom i den ursprungliga modellen är den del av den årliga investeringsför

ändringen, som beror på investeringsminimum (dvs den slutgiltigt bestämda), 

realt bestämd medan återstående del av investeringsförändringen är finan

siellt bestämd. Den del av den årliga investeringsförändringen, som samman

hänger med den nedprutade delen av de politiskt känsliga investeringarna, är 

därmed finansiellt bestämd. 
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4. DEr Sllo:ULTAUA F'ALLEli' 

I det rekursiva fallet tar komrounledningen ställning till en sak i sänder, 

Avvägningen nellan den autonoma nettokostnadsökningen , politiskt känsliga 

invest eringar och politiskt ioke-önskväråa utdebiteringshöjningar sker 

stegvis . Koll'.munled.ni!'lgens hanö.1anci.e ä.r di:.rr.ted tämligen mekaniskt. I det 

följanie p~esenteras en formuleri~~ av nodellförlo,~t där ko~TUnens hanri.

lande ii.r rr.er flexibel t . r.:odellen för den ?.oarandefina."lsJ.erancie koJ1llllUne:n för

änd.ras då. -pf.. följana.e 1-'U~ter . 

I ekvation nr 1 faststäl ls den s k hypotetiska inves teringsvolymen (= exis

terande investeringsönskemål är t). Den politiskt känsliga investeringa~na 

bestäms därefter i ekvation r..r 2 , sor.1 tillkomroer: 

politiskt 
känsliga in
vesteringar 
år t 

där ilxt ~ O 

2POt ~ O 

a16 ~ O 

politisk t lr..ä.ns
liga investe
ringar år t en
ligt d.en hypo
tetiska investe
r:!.ngsvolymen 

+ 

atde":literi:Jgs
höJning år t 

(2) 

Vid denna formulering kommer de ~e litiskt känsliga investeringarna att vara 

lika meö. de hypotetiska - {2Fot )11 - förutsa-;;t att fi11e.neie:·inge n inte kräver 

en utdebiteringshöjninG'. I annat fall kommer de politiskt känsliga invc'-Jte

ringarna att reduceras. Investeringsprutningen antas då vara bestämd av ut

deb~teringshöjningens storlek. Ju politiskt känsligare investering~r11a är , 

desto lägre kornmer koefficienten a
1
6 : s numeriska värde att vara . 1 ) Koeffi

cientens värde kan vidare skilja sig mellan olika ko~~ner alltefter kon

numena storlek ochdärmed även utvecklingsgrad . iCoeffJ.cienten ka.r. även tänkas 

vara l ägre under ko=u.nalvalaår än under ÖliTiga ar. 

1) Investeringsprutningen kan tänkas ÖKa relativt sett ju högre utåebioe
ringshöjningen är. Koefficientens värde stiger dä rr.e~ värdet på 4xt. 
I ett sådant fall kan en icke-lin~är formulering vara att före~ra. 
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I ekva tion nr 3 bestäms sedan i nvesteringsminimum, som bland anp~t i nnefattar 

de pol i tiskt känsliga i nvesteringarna (2POt) ' ~kvationen för totalsparandemi

nimum föränåras inte . Vid prutningar på de politisk~ känsl1ga investeri ngarna

reduceras finansiellt totals?arandemini~m. 

Avvägningen mellan den autonoma nettokostnadsökningen och politiskt i cke

önskvärda u t debiteringshöjningar äger~ i ekva t ion nr 11 : 

..._____,_____ 
den auuonoma 
ne ttokostnaö.s
förändre ingen 
art 

( LlY~ - d~) 
Xt=Xt-1 

den auto~atiaka net~o
intäktsförändringen 
år t 

utdebiterings
höjning år t 

3-o r t + 

..._____.,__.., 
politisk 
variabel 
år t 

där tlxt .?_O; tkbl:S ~O förutsatt a t t parentesen > O. Om parentesen ~ O är 

tkb& = O. Vid utdebiter ingshöjning reduceras sål unda den autonoma nettokost

nadsölcningen. 

Vid denna formulering är de polit iskt känsliga investeringarna, inves t erings

minimum, f inansiell t .totalsp&randemi.nilm:m, den autonoma nettokostnads f öränd

ringen (och därmed även förändringen i totalsparanäet, skat t eregleringefon

den, kapitalsparannet) samt utdebiterings- och prishöjningen ömsesidigt be-

stämda. Ekvationerna i modellen kan då ej lösas steg för s t eg. De f år i stäl

l e t lösas på s amma gång. I samband därmed vägs bland annat den autonoma netto

kostnadsökningen, de po litiskt känsliga investeri ngarna och politiskt icke

önskvärda utdebiteri ngshöjningarna samtidigt mot varandra. 



BILAGA l. 

FÖRENELAT TYPEXEMPEL ÖVER VISSA LED I MODELLFÖRLOPPET FÖR EN SPARANDE

FINANSIERANDE KOMMUN (LÖPANDE PRISER) 

(lp~ löpande priser; fp; fasta priser) 

Förutsättningar 

a) 4-årig periodisk konjunkturcykel med två år högkonjunktur (HK) och 

två år lågkonjunktur (LKh 

b) löneindex stiger med 10 %under HK och med 5 '/. under LK, konsument

prisindex stiger med 4 ~ under HK och med 1 % under LK; 
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c) sysselsättningsgraden sjunker under LK så att medelinkomsten per för

värvsarbetande endast stiger med 2,5 %; 

d) index för investeringskostnaden stiger med 6 % under HK och 3 % un

der LK; 

e) löneandelen (gt) av nettokostnaderna. (i fasta priser) är 2/3; 

f) i kolllli!Unens beskattningsbara inkomst ingår inte inkomster från juri

diska personer; 

g) utdebiteringen höjs med jämna 0,10 kr; 

h) finansie..llt totalsparandeminimwn (s'tåntt) = 0,5 x NI~_1 (fasta priser); 
vi bortser från legalt totalsparandeminimum; 

i) kommunen har inte någon ska.tteregleringsfond; 

j) inga autonoma nettokostnadsförändringar förekommer; 

k) utgångsvärden för år t4: ~ ... 
'-_,......../ 

l:ap.
spa
rand. e 

tot. 
spa
ratlde 

skatte
intäkten 

l) den automatiska nettokostnadsförändringen till följd av föregående 

års investeringar • Ot20 x NI~-l (dvs. ak = 0,20). 

m) kommunen har inte några affärsverk, dvs, s;p - s~ 

n) totalsparandet används helt till investeringar 
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( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Period Konjunk- Konsu- Löne- Netto- Brutto in- Andel av Hypotetiskt 

turtyp 11ent index kostnads- komst i bruttoin- skatteun-
prisin- (1+1) index kommunen komat som derlag 
d ex [(1+1)g+ (kol 4 + är be- (Zt) 
( 1+k) -~1-g~ . effekten skattnings-

• 1+k 1 (kol 7) bar in-
av ned- kom st 
gång i (1-cg) 
syssel-
sättnings-
grad. i IJC) 

t o LK 100,0 100,0 100,0 97,5 o,Bo 78 

t_,' LK 101 ,o 105,0 103,7 102,5 0,81 83 

t2 HK 105,0 115,5 112,0 115,5 0,82 95 

t3 HK 109,2 127,0 121 '1 127,0 0,83 105 

t4 LK 110,3 133,4 125,7 
"' 

130,2 o,83 108 

t5 LK 111,4 140,1 130,5 136,7 0,84 115 

t6 BK 115,8 154,1 141,3 154,1 0,85 131 

t7 HK 120,4 169,5 153,1 169,5 o,86 146 

ta LK 121,6 178,0 159,2 173,7 o,86 149 

t9 LK 122,8 186,9 165,~ 182,5 o,87 159 

t10 HK 127,7 205,6 179,6 205,6 0,88 181 

t ,, HK 132,7 226,2 195,0 226,2 
(lp) 

0,88 199 
(lp) 

(9) (10) (11) (12) ( 13) ( 14) 
För- A vräk- :Budget- Utdebite- skatte- Föregå.en-
skott ni ng mässigt ringen intäkten de års 
(zt-2) (Zt-2- skatte- föregå.en- vid oför- netto in-

zt-4) 
underlag de bu<i8et- ändrad ve st e-
(BS) = år utdebi- (~f'r) kol9+ (xt-1) teri~ 
kol 10 (Yt) t-1 

Xt=Xt-1 

t o LK 

t, LX 

t2 mc 

t3 RK 9:60 

t4 LI< 95 17 112 10:- 113 130 

t5 LK 105 22 127 10:- 270 277 

t6 HK 108 13 121 10 210 333 

t7 HK 11-5 10 125 10:40 296 180 

t j LK 131 23 154 11:20 706 191 

t9 LK 146 31 177 11:20 1 982 422 

t10 BK 149 18 167 11:20 1 870 562 

t,, HK 159 13' 172 11; 80 2 022 307 
(lp) (lp) (lp) (lp) (lp) 
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(15) ( 16) ( 17) ( 18) ( 19) 

Nettokost- Totalspa- Totalsparande Utdebi- Autonom 
naderna för randet vid minimum te rings- skatte-
budgetåret föregående 

csi:l'nt) 
f ö ränd- intäkts-

(Ut=(0,2. års utde- ring förändring 

kol 14+0t_1• bi~erillg =<>,5 • under 
(t.~ (st) ~ kol 14 budget-

kol 5) .l:t:ol:t-1 
!re t .xt -xt-1) 

=kol 13-· (öxt) = kol 18 • 
kol 15 kol 9 

to LK 

t, LK 

t2 HK 

t3 HK 

t4 LK 836 277 133 o o 

t5 LK 927 333 143 o o 

t6 HK 1 073 137 177 0:40 43 

t7 HK 197 99 188 0:80 92 

ta LK 1 284 422 194 o o 

t9 LIC 1 420 562 217 o o 

t10 HK 1 655 218 298 0:60 89 

t,, HK 1 853 169 316 1:00 159 
(lp) (lp) (lp) (lp} 

(20) (21) (22) (23) (24) (25) 
I rives-te- Investe- Totalsparan- Netto- Ska.tte- Skatte-
ringarna rings- det i fasta. kostna.- intäkten under-
""total- .kost- priser derna. i i fasta la.gsin-
sparande t n ad sin..- (kol 20 fasta priset d ex 
under bud- d ex kol 21) priset (kol 22 

( kol1~+12) getåret sT (ko l 15: + kol 23) 

(NIR =S~) t kol 5) y t 
ko l 24 

t ut 

t LK 100,0 o 

t, LK 103,0 

t2 HK 109,2 

t3 HK 130 115,6 112 

t4 LK 277 119,7 231 665 896 124,2 

t5 LK 333 123,3 270 710 980 129,6 

t6 HK 180 130,7 138 759 897 139,7 

t7 HK 191 138,5 138 782 920 150,9 

ta LK 422 142, 7 296 807 1 103 154,7 

t9 LIC 562 146,7 383 858 241 159,7 

t10 HK 307 155,6 197 921 1 118 175,2 

t,, HK 328 164,5 199 
(lp) (lp) 

950 
(lp) 

1 149 
{lp) 

189,8 



(26) 
Skat-tein
tä.kten vid 
oförändrad 
utdebite
ring i fas
ta priser 
(kol 13 
kol 25) 
alt. 1 
y t 

xt-xt-1 

896 
98o 
866 

859 
103 

241 

067 

1 065 
(fp) 

(32) 
Utdebi
tering 
vid alt 2 
:z: t 

9:60 
10;-

10;-

10:-

10:10 

10; 70 

(27) 
Föränd
ringen 
av skat
teintäk
ten vid 
oföränd
rad ut
debite
ring i 
fasta 
priser 

CA !f 
xt-xt-1) 

.. kol 26 
år t .j. 
t-1 

+ 84 
- 114 

7 

+244 

+ 138 

- 174 

(28) 
Totalspa
rand et vid 
oförändrad 
-utdebite
ring i fas
ta priser 
(kol 16:21) 
sT 
t 

Xt=-Xt-1 

231 

270 

105 

71 

296 

383 

140 

2 103 
(fp) (fp) 

(33) (34) 

( 29) 
Förändring 
av totalspa
randet vid 
oförändrad 
utdebite
ring i fas
ta priser 
(kol 28 år 
t .;. t-1) 
(alt 1) 

As T 
t 

xt..-xt-1 

+ 39 

- 165 

- 34 
+ 225 

+ 87 
- 243 

- 37 
(fp) 

(30) (31) 
Automatisk netto
kosba.dsökaing 

till följd av 
föregående års 
investerin~r 
ak:t=0,2 ak ,o, 1 

(alt 1) {alt 2) 
NR 

ak • I t-1 

22 

46 

54 
28 
28 

59 
76 

39 
(fp) 

(35) 

11 

23 
27 

14 

14 

29 
38 

19 
(fp) 

Skattein- Förändring av Förändring' av total
aparandet vid oföränd
rad utdebitering- alt 
2 (kol 34 .• ;. kol 31) 
Å 'l' 

täkten vid skatt~intä.kten 
ofö:rä.ndrad vid oförändrad 
utdebitering utdebitering 
(alt. 2) (kol 33 år t 
yt .;. t-1) 

896 

98o 
866 

836 

.&y t 

+ 84 
- 114 

- 30 

""st 

+ 61 

- 141 

- 44 

411 
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(32) ( 33) (34) (35) 

ta 10:70 1056 +220 + 206 

t9 10:70 1 187 + 131 + 102 

t10 11:50 1 019 - 168 - 206 

t11 12:60 1 037 + 18 - 1 
(fp) (fp) (i'p) 



413 

Bll.AGA 2 

FÖRl'ECKNING ÖVER ANVÄNDA BETECKNINGAR 

Beteckningarna kan avse förhållanden i en enskild kommun, i en grupp 

av kommuner eller i den kommunala sektorn. En behållnings- (stock) 

variabel anges med vänster superekrl.pt s. Qn detta. inte finns angivet 

är det fråga om en flödes (flow) variabel. Flödet av likvida medel 

(~flow-funds") betecknas dock med superskript f (rF). Tidsdateringen 

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 tidsiDdieerade (t som vänster subskript). På 

motsvarande sätt är koefficienter som skiljer sig mellan expanderande och 

tillbakagående kommuner koml!tUDindicerade'{k som vänster subskript). 

Koefficienter är betecknade med små bokstäver. Variabler är i regel 

betecknade ~ned stora bokstäver. Undantag är: bg, cg, d, dg, fi, fn, 

g, h, k, 1, m, mn, p, r, t
0

, v, x, z. 

A Skillnaden mellan det hypotetiska skatteunderlaget (HS) under 

ett högkonjunkturår och under ett lågkonjunkturår två å~ tidigare 

i en fyraårig periodisk konjunkturcykel (eller tvärtom). 

a Koefficient (i ekvationen ror den hypotetiska investerings

volymen och för de politiskt känsliga investeringarna - 2ro) 

ak Koefficient (i ekvationen för den automatiska nettokostnads

förändringen) 

ak Såsom superskript till höger = automatisk (fö:riindring som kommunen 

inte kan påverka ) 

am Såsom superskript till höger = autonom (förändring som kommunen 

kan påverka ) 



APS 

AVR 

B 

b 

_ total t sparande 
Den genomsnittliga sparkvoten - skatteintäkten 

Avräkningsskatteunderlaget = skillnaden mellan det hypotetiska 

skatteunderlaget två och fyra år tidigare 

Bostadsbeståndet i kommunen 

Koefficient (i ekvationen f"or miniroikassans förändring 
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-A 5Fmin, den autonoma nettokostnadsförändringen ~.il~~ legalt 

maximum för kortfristig upplåning - s L kmax 1, lånaminimum 

-(L 1 +L k)min, hypotetisk förändring av långirlstig upplåning 

- (L 1)H samt hypotetisk förändring av kortfristig upplåning 
k H - ( L ) ) . 

Koefficient i ekvationen för den hypotetiska investeringsvolymen 

Andel av taxerad inkomst (för fysisk person) som inte är beskatt

ningsbar 

1amax Kapacitetstak = Det maximala bostadsbestånd som kan försörjas 

3Bmax av vid en viss tidpunkt existerande kommunala. anläggningar 

Bi Automatisk f"öriindring av nettokostnaderna i fasta prise:r 

genom bindningar ( exkl.usi ve investeringsbeslut) under tidigare 

år 

BS Det budgetmässiga skatteunderlaget = Det skatteund~rlag på vilket 

budgeten baseras (förakottsskatteunderlag och avräk.ningsskatte

underla.g) 

C Rörliga kostnader per producerad enhet i produktionsintervallet 

~ - ~-l hos affärsverken 

.Koefficiant (i, ekvationen f"ör skatteregleringsfondens förändring 

- SD, legalt maximum för uttag från skatteregleringsfonden -SOmax l, 
kapitalfondernas förändring -ll<fL samt de tranaformerade ekva tio

nerna .för totalsparandats respektive kapitalsparandats f"örindring). 



415 

cg Andel av intjänad inkomst (för fysiska personer) som inte är 

beskattningsbar , l - cg = Den andel av deD i ntjänade inkomsten 

som utgör beskattningsbar inkomst 

L\ Årlig förii.ndring = Vårdet å.r t mious t-1 

d Relativ rorändring av b,yggnadakostnaaer exklusive löner 

dg Relativ förändring av den int jänade inkomsten i fasta priser under 

ett visst å r till fo'"ljd av den relativa f"orändringen i antalet 

förvärvsarbetande (förorsakad av .förii.ndring 1 flyttning, yrkes

verksambetsgrad, STsselsättningsgrad) 

e Koefficient (i ekvationen f"ör investeringarnas förändring 
_ NIR) 

F Antal IDantalsskrivna färvärvsarbetallde 

f Koefficient 

fF Bruttoflödat av likvida medel ( 11nov-:funds") 

sF Behållningen av likvida medel ("stock-funds11 ) = Kassan i vid

sträckt bemärkelse (= Kassa., banii-o och postg1rom.edel samt kort

fristiga innehav av obligationer} 

s~ Hypotetisk kassabehållning 

~n Minimikassabehå.J.lning 

~ Kassabehållning efter det att investeringsminimum finansierats 

f g Andel av intjäDad inkomst (för fysiska personer) som inte utgör 

taxerad inkomst 

f1 Relativ förändring av antal :förvärvsarbetande ett visst år 

genom nettoflyttning under tiden 1/11 två år tidigare och JO/lO 

ett å.r tidigare 

f'n Relativ f"örä.ndring av antal förvärvsarbetande ett visst år 

genom förändringar 1 yrkesverksamhetsgrad och s,ysselsättningsgred 

i den mantalsskrivna befolkningen året dessförinnan (exklusive 

f'"orändringar genom nettonyttning, vilka i stället irmafattas i 

.fi) 

HS Det hypotetiska skatteunderlaget = Den beskattni.ngsbara inkomsten 

under inkomståret, dvs det år inkomsten intjänas di viderad .med 
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100 = Antalet skattekronor under inkomståret = Skatteunderlaget 

i ett hypotetiskt fall, där skatteunderlaget baseras på de löpande 

inkomsterna i samhället 

FSK Torskottsskatteunderlag = Det hypotetiska skattaunderlaget två 

år tidigare 

g Lönernas (inklusive pensioner) andel av nettokostnaderna 

(nettodriftutgifterna} 1 fasta priser 

b Lönernas (inklusive pensioner) andel av nettoinvesteringskostnaden 

H Såsom höger superskript = hypotetisk 

BK Högkonjunkturår 

LX Lågkonjunkturår 

i Det antal år i eftersJJ..pning, varmed en viss investering utförs 

BrR Den hypotetiska bruttoinvesteringsvolymen (dvs inklusive investe

ringsbidrag och andra }!:apitalink:omster, dvs vid antagandet att det 

inte är någon brist på finansiella resurser = existerande brutto

investeringsönskemål) 

NIH = B1H med undantag för att bruttoinvesteringar ersätts med netto

investeringar (exk:lusive investericgsbidrag och andra kapital

inkomster) 

B1R Faktiska bruttoinvesteringar (inklusive investeringsbidrag och 

andra kapitalinkomster) 

NrR Faktiska nettoinvesteringar (exklusive investeringsbidrag och andre 

kapitalinkomster) 

~1R Faktiska nettoinvesteringar (exklusive investeringsbidrag och 

andre. kapitalinkomster) exklusive af.fårsverksinvesteringar 

B:rlin Faktiskt bruttoinvesteringSIIIinimum 

NIJan Faktiskt nettoinvesteringsminimum 

NIP Planerade nettoinvesteringar 

j Subskript som betecknar år 

k Relativ ~orändring av konsumentprisindex 



k (såsom superskript) lntal år som längsiktsperioden omfattar 

k Såsom. vänster subskript = koefficient vars värde skilj er 

sig mellan expanderande och tillbakagående kommuner 

K Kommunens faktiska kapitalstock 
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K"' KOIIIIII'UDens önskade kapitalstock (med hänsyn till de önskemål och 

krav på investeringar, som ställs på olika håll inom och utom 

kommunen} 

l Genomsnittlig relativ nominell löneforändring (exkl eff'ekten 

av dg) 

Lk Kortfristig upplåning 

(Lk)H Hypotetisk kortfristig upplåning 

~ Maximal kortfristig upplåning enligt den legals eller den kredit

marknadspolitiska restriktionen 

Liaxk Kreditmarknadspolitisk restriktion som anger den maximala 

kortfristiga upplåningen 

L~xl Legal restriktion {följ er av s.r.läax} som anger den maximala kort

fristiga upplåningen 

~xl Legal restriktion som anger den maximala stocken av kortfristiga 

lån 

Rr,k Kortfristiga lån som återstår att utoyttja tUl investeringar 

sedan investeringsminimum tinansierats 

L1 Långfristig upplåning. Den första aDIOrteringen antas erläggs 

år t+ l 

Lisxk Kreditmarknadspolitisk restriktion som. anger den !IIII.Ximala lång

fristiga uppJå ningen 

N11 Långfristiga lån som återstår att utnyttja till investeringar 

11edan investeringBIDinimum fiDallS:i.erats 

~k Kortfristig bruttoupplåning 

(Br,lc.)H Hypotetisk kortfri stig bruttoupplåDing 
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(L1+Lk)min Minimal långtristig och kortfristig upplåning= Den mängd 

som behövs för att finansiera investeringsminimum sedan 

övriga källor utnyttjats 

m 

MPS 

n 

N 

N 

p 

p 

p 

p 

Pmax 

P0-6 ,f'+-<>, 
~b-19 

PT 

~) 

Plixe> 
~i"-19) 

Dan ekonomiska 11 v slängden 

Andel av stocken av kortfrist iga respektive långfristiga lån 

som skall avbetalas under år t 

_ förändring av totalt snarande 
Den lllll.rginella sparkvoten - förändring av skatteintäkten 

Det antal år som planering ocb genomförande av en viss 

investering kräver (vid indirekt förinvestering till bostads

byggandet) 

Nårlngsll veta kap i talstock 

Såsom höger superskript = se yN 

Den maximala kapital stock i näringslivet, som kan försörjas 

av en viss tidpunkt existerande kommunala anläggningar 

(= kapacitetstak) 

Arrårsverkens priser 

(som superskript) Den antal år, som planering och genrurucoran

de av en viss investering kräver {vid indirekt4 - ~iSrinveste

ringar till IJärlngsllvets byggnads- och lllll.skinbvesteringar) 

såsom superskript till böger = planerat (ax ante) värde 

Fol.lcnängden 

Den maximala befolkning som kan försörjas av vid en viss tid

punkt existerande kommunala anläggningar (= kapacitetstak) 

Antal i åldrarna 0-b, 4-6 respektive 16-19 år i befolkningen 

Tätortsbefolknin~ 

Det maximala antal barn 1 åldrarna 0-6, 4-6 respektive 

lo-19, som kan rörsörjas av vid en viss tidpunkt existerande 

koiiiiiiU.tl81a anläggningar (t ex daghem, lekskolor 1 grundskolor) 

Viss åldersklass i befolkningen 



Antalet åldringar (inklusive arbetso~dra undar 67 år) 

Det maximala antal åldringar som kan försörjas av vid en 

viss tidpunkt existerande kommunala anläggningar 
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Politisk variabel. Vid formuleringen har Po multiplikativ 

effekt. Vid PO är verkan i stället additativ. 

Löpande inbetalningsöverskott eller -underskott (exklusive 

kapitalsparande samt långtristig och korttristig upplåning) 

iDkl investeringsbidrag och andra kapitalinkomster 

Löpande inbetalnirigsöverskott eller -underskott (exklusive 

kapitalsparande samt långfristig och kortfristig upplåning) 

exklusive investeringsbidrag och andra kapitalinkomster 

NPrN Det som återstår av löpande inbetalningsöverskott (exklusive 

kapitalsparande sqt långtristig och kortfristig upplåning} 

exklusive investeringsbidrag och andra kapitalinkomster sedan 

investeringsminimum finansierats. Vid ~~r och NPrN 

innefattas i kapitalsparande inte den ökning som sker till 

följd av uttag från skatteregleringsfonden. Bpr och NPr 

innefattar således (i motsats till Bpr* och NPr* ) avsätt

ningar till skatteregleringsfonden 

~"'- Löpande inbetalningsöverskott eller -underskott (exklusive 

totalsparande samt långfristig och kortfristig upplåaing) 

inklusive investeringsbidrag och andra kapitalinkomster 

~r* Löpande inbetalningsöver- eller underskott (exklusive total

sparande ~t långfristig och kortfristig upplåning) exklu

sive investeringsbidrag och andra kapitalinkomster 

Pro 

Q 

Intäktsöver skott (intäkter minus kostnader och avskrivningar) 

plus avskrivningar i aff'årsverk (t ex elverk, hamn) = 
aff'årsverkssparande 

Försäljningsvolymen i aff'årsverken 

q (som sub- Det antal år som krävs för planeriDg oeå genomf"'orsnde av en 

skript) viss investering orsakad av fol.lanängdsförändring 

qr, qs Koefficient 



R 

~·4t•3ii, 
4a•5R,6R' 
7R 

s (som 

subskript) 

SD 

s+n 

s-D 

s
5

D 

smR,cl. 

siDR:rl 

-D Smäx 

s<-

s n 

s+Kl.. 

s-KL 

KL 
ss 
? 
~nl 

sm&-

&ta~ .l 
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såsom superskript till höger= faktiskt (ex post) värde 

Variabel som betecknar tillkammaode investeringsönskemål 

till följd av kommundelstänkande ("bypolitik"). Såsom den 

är formulerad bar variabeln multiplikativ effekt . 

Antal år 

Förändring av driftsparandat = Förändring av skattereglerings

fonden genom avsättningar och uttag (modellen bortser från 

pensionsfonder) 

Avsättningar till skatteregleringsfonden, ~vs S+D > O; 

-D Uttag från skatteregleringsfonden , dvs S < O; 

skatteregleringsfondens behållning 

Legal restriktion som anger maximalt uttag från skattereg

leringsfonden 

Finansiell restriktion som anger maximalt uttag från skatte

regler:ingsf'onden 

Maximalt uttag från skatteregleringsfonden 

Sparande för kapitalbildande ändamål (kapitalsparande) 
exklusive afrärsverkssparande 

Förändring i kapitalfonder genom avsättningar och uttag 

Avsättningar till kapitalfonderna, dvs S+KL> O; 

Uttag från kapitalfonderna, dvs S-KL< O~ 

Kapitalfondernas behållning 

Kapitalsparande inkl arrårsverkssparande 

Legal restriktion för kapitalsparandeminimum (inklusive 
\. a.rr-årsverkssparaDde) 

Finansiell restriktion, som anger maximalt uttag från kapi
talfonderna 

. ,Finansiellt maximum för avsättningar till kapital..fonderna 
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Den del av kapitalsparandat (inklusive afrärsverkssparande) 

som används till investeringar under budgetåret = direkt 

skattefinansiering 

Ng~P Det som återstår av kapitalsparandat (inklusive 

afrårsverkssparande) sedan investeringsminimum finansierats 

ST Det totala sparaodet (driftsparande plus kapitalsparande) 

exklusive afrårsverkssparande 

st 

t 

t 

TLmax 

TLmin 

T r 

Den totala mängd kapitalsparandemedel (inklusive affärsverks

sparande) som används till investeringar : Kapitalsprande 

minus avsättningar respektive plus uttag frän kapitalfonder 

Det totala sparandet (~iftsparande plus kapitalsparande} 

inklusive a~årsverkssparande 

Restriktion som anger totalsparandeminimum (inklusive 

afrårsverkssparande). Restriktionen kan antingen vara legalt 

(minl) eller finansiellt (minf) betingad. 

statligt bestämda investeringar beträffande omfattning och 

tidsf"orläggning 

Såsom subskript till höger = tidsindex ( = år t) 

Såsom vänster subskript = koefficient vars värde kan -
men inte behöver - variera år från år 

Basåret i långsiktsperiodan 

De totala mängd finansiella resurser (likvida medel) som 

under ett visst budgetår kan disponeras för investeringar 

Den maximala mängd finansiella resurser (likvida medel) 

som under ett budgetår kan disponeras för investeringar 

Likviditetsminimum = den mängd finansiella resurser som åtgår 

för att finansiera investeringsminimum 

Den mängd finansiella resurser (likvida medel) som enligt 

planerna finns att disponera för investeringar 

Överföringsposten mellan drift- och kapitalbudget 

Legal restriktion som anger minimum för överföringsposten 

Transfereringsutgifter (1 fasta priser) sam är rörliga mot 

antalet hjälptagare 



u 

v 
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Konsumtionsutgifter (t ex för mål.tider, material) som vid en 

given anläggning är rörliga mot antalet konsumentenheter (t eX 

antalet skolbarn, åldringar) 

Nettokostnaderna (nettoariftutgifterna) = Totala kostnaderna 

minus statsbidrag och andra intäkter (driftinkomster) än 

skatter 

Automatisk nettokostnadsförändring (= Kommunen antas på kort 

sikt - över ett uuagetär sakna kontroll över denna förändring) 

Autonom nettokostnadsförändring (= den som kommunen kan 

kontrollere) 

Relativ förändring under ett visst år i taxerad inkomst 
ror juridiska personer (aktiebolag och ekonomiska röreninga r) 

v (som Antal år som indirekta följdinvesteringar följer på bostads-

subakrlpt) byggaJlde 

v 

w 

w 

x 

y 

Taxerad inkomst för juridiska personer (aktiebolag och 

ek~n~miska föreningar) 

Förändring i mini.Jnikassan till följd av rorändring i in

och utbetalningsströmmarnas tidsprofil 

I uttrycket (67-w): åldersklasserna 67 och uppåt 

Såsom.höger subindex =antal år 

Utdebiteringen (skattesatsen} 

Skatteintäkten = förskottet x budgetårets utdebitering + 

avräkningsunder1ag x utdebiteringen två år tidigare 

Automatisk skatteintäktsförändring = skatteintäktsförändringen 

vid roregående års utdebitering 

Autonom skatteintäktsförändring = skatteintäktsförätdring 

till ro~jd av förändrad utdebitering 

skatteintäkten inklusive skatteregleringsfondens förändring, 

dvs plus uttag milms avsättDingar 

Medelinkomsten (intjänad ink<ll!lst) per förvärvsarbetande 
(yrkesverksam) 



z 
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Beskattningsbar inkomst per förvärvsarbetande 
'/ ' Taxerad inkomst ror fYsiska personer per förvärvsarbetande 

Det hypotetiska skatteunderlaget (HS) 
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Bilaga 3 

FÖRTECKNING ÖVER EKVATIONER GEMENSAMMA FÖR OLIKA MODELLVARIANTER 

Modell- Ekvationer _g_emensamma m13d modell varje. n t nr 
variant I II 
Nr Antal Antal Nr Antal Nr Summa 

ekva- ekva- ekva- ekva-
tioner tione1 tioner tioner 

n 35 17 l , 3-8, ll- 17 
•12,14-1,, 
22- 2.3 , 28-
30,34 

lii 37 20 1,3-8 ,10- 13 2,17-20 , 33 
16, 24-25, 26- 29,33-
30- 32,36 35, 37 

l 

I sparandefinansierande kommun 

II lånafinansi erande kommun, e j statli g styrning via kreditmarknaden 

III = låne- och sparandefinansierande kocgun 

Anmärkning. Samma1"ställningar över de olika modell ekvati onerna finns på 

si d 120-146 (I), 231-262 (II ) och 342-370 (III). 
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under struken siffra, anger att slagordet ~efinierats på denna s i da. Av 

övriga slagord har vissa definierats i ~el r. 

Affärsverkspriser 

Affärsverkasparande 

vid oförändrade affärs
verkspriser 

Amplitud 

Avräkninc;sdel 

Avräkningspost 

Avskrivningar 

Beslutsvariabler, samman
ställning 

Eeteendeekvationer~ samman
ställning 

Beteenderelationer , samman
ställning 

Bindningar 

instituti onella 

legala 

tekniska 

Bostadsbyggande 

kornmunalt 

totalt 

Bruttoinvesteringar 

Budget 

avvikelser 

ordinarie 

t i lläggs-

över- eller underskott 

Byggnadskos t nadsförändring 

By:poli tik 

Cyklisk 

Desinvesteringar 

Driftsparande 

58-62, 171, 208- 209, 339, 376 , 389-391, 
401 , 403 

9' .!.4· 17' 58-62' 73 

28 , 46, 57, 65-66 

J.:ill, 179-184 

ill· 179-184 , 186-1&9 
8 

12· 11()....11 1 

156 , 171 - 172,268 

152, 264, 317' 372 

152 ' 264' 317' 372 
s, 9, 11,384 

5, 13, 384 

13, 384 

5, 384 

383 

5, 168, 383 

se investeri!lBar 

se planavvikelser 

171 ' 270 

120, 171, 270 

172 

2- 4, 378 

372-380 

ill 
s e investeringar 



Ekvationer, sammanställning 

beteende

tekniskt-institutionella 

övriga 

Endogen •n.riabel, samman
ställning 

Ex ante 

Exogen variabel, samman
ställning 

Ex post 

Fi nansiella resurser 

exklusive investerings
minimum 

maximum 

maximum vid föregående års 
utdebitering och affärs
verkspriser 

Fl Oh'-Variabel 

Fond 

kapital

pensions

skattereglerings-

Följdinvesteringar 

se beteendeekvationer 

152, 156-158,264, 372 
154, 264, 372 

119, 147-149, 171-172, 263, 317 

.1_, 9' 171- 172' 378 

2 , 119, 147- 150, 172, 263 
.1_, 171' 174, 270-271 ' 378 

ll· 122· 222-223, 323, 327 
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83, §1-91, 95 , 102-111, 219-221, 224-227 , 
340-341 
]2-76, 85-86, 88, 202-207, 221, 224-225, 
333-335 

80-81 
2 

se kapitalfond 

se pensionsfond 

se skatteregleringsf ond 

direkta till bostadsbyggande 21§, 380, 383-384 
i ndirekta till bostads
byggande 

t i ll föregående års inves
teringar 

Förinvesteringar 

direkta till bostadsbyggande i• 2• 168, 190, 377, 380-382 
direkta till näringslivet s 
investeringar 

indirekta till bostads
byggande 

indirekta t i ll näringslivets 
investeringar 

Förskott 

Förakottsdel 

Förvärvsarbetande 

Handlingsutrymme 

Inbetalningsöver - eller under
skott 

lll· 380, 383-384 

~. 381' 382, 384 
§., 65 

J12, 179-184, 186-189 

6 

163, 383 

17-19, 72-77, 80-84, 89, 97-98, 116, 
195-198, 204, 323, 328-330 

exklusive investeringsminimum §1-89, 92 , 106- 113, 220 



Inkomst 

beskattningsbar 

intjänad 

taxerad 

I nterdependens 

I ntresse1tte:r 

Intäktsöverskott 

sid 

5-6, 175- 176 
6 

8 

382 
192 

1i 
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Investeringar 19, 72- 119 1 172 , 195-198, 227-229, 341, 
401' 405 

barndaghem, gymnasier etc 378, 381-382, 385 
brutto - nettoformuleringen 3, 379, 393-394 
des- 383 
exklusive investeringsminimum 1131 172 

faktiska 280-282, 291-294, 318- 320 
finansiella bestämningsfak-
torer 

följd

för-

grupp 

grupp 2 

grupp 3 

hypotetiska 

lokaliserings-

ny-

planerade 

politiskt känsliga 

politiskt känsliga , preli
minärt bestämda 

re-

reala bestämningsfaktorer 

restriktion 

statligt tidsbestämda 

Investeringsminimum 

vid föregående års utdebi
tering och affärsverkspriser 

Jämviktsvillkor 

Kapacitetstak 

Kapitalfond 

maximum för avsättning 

maximum för uttag 

79, 95,111, 405 
se följdinvesteringar 

se förinvesteringar 

~ 
384:=385 

1!?..2 
~. 78, 377-386, 402, 406 
se lokaliserings investeringar 

_g_, 78, 383 

275-276, 280, 287 
j2g, 200, 292, 333 

401-:407 
_g_, 78, m. 384 

79 ' 111' 113 
88 

i=l, 168, 190, 378-380, 397 

i=l· 19, 49, 76-77, 79-82, &8-89, 92 , 96 , 
112, 161-162, 168, 192, 197, 200,210 ,293, 
322-323, 328-332, 375, 397, 404-405 

401 -402 

152, 161' 268, 270, 317' 374 
4, 380, 383 
~55, 335, 402-403 
~-53, 81-82, ~339 

..2.J,-55 



Kapitalsparande 

lesa,l t minimum 

Kapitalsparande exklusive 
affärsverkssparande 

ili 
ll-16, 193 
.1.2::.!.§., 36-42' 110-111 ' 161 ' 17 4 

vid oförändrad utdebitering ~-44 

vid oförändrad utdebitering, 
hypotetisk JQJ 

Kapitalsparande, inklusive 
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affärsverk 73-75, 84, 89, 97-98, 110-111, 113-114 
exklusive investerings-
minimum .§1-91' 106-113 
vid föregående års utdebi
tering och affärsverkspriser 45 

Kapitalstock 

faktisk 2-3 
önskad 2-3 

Kassa ,ll, 97-99, 118-119, 195, 219, 229-231, 
:>41-342, 405 

faktisk 281, 291-294 

miniroi Jl-13, 18, 98-101, 230-231, 288, 387 
planerad 278, 288 

trendmässig, förändring 11-12 
uppbyggnad- och neddr·a.gning 42-43, 210-211 

över- eller underskotts- se över- eller underskottskassa 

Kausal 

ordning 

-samband 

Kolll!lllln 

168, 170 

168, 170-171 

expanderande- tillbakagående 1, 2, 10, 12, 30-31, 46, 78-79, 117, 184, 
212, 228, 322, 324, 379, 383 

primär - landstings

små - stora 

Kommunalvalsår 

Kommundelstänkande 

Kollllllunindicera.d 

Konjunkturcykel 

fyraårig, periodisk 

osymmetrisk 

Konjunkturförväntningar 

Konjunkturvariabel 

Konsumentprisindex 

373-374 
12, 22, 32 

22, 192, 379 

se bypolitik 

~. 117' 379 

~. 179-180, 210 

.1§1-190 
29-31' 45-47' 111' 116-117' 150, 396-397 
se konjunkturförväntningar 

7' 11 



Konsumtionsutgifter, rörliga 

Konvention, sammanställning 

Kostnader 

Kreditmarknadsrestriktion 

kortfristig upplåning 

långfristig upplåning 

Landstingskommun 

Likhet, sauunanstiUlning 

definitionsmässig 

finansiell 

legal 

Likvida medel 

flöde av 

planerade 

stock av 

totala 

Likviditetsmaximum 

faktiskt 

planerat 

Likviditetsminimum 

faktiskt 

planerat 

Lokaliseringsinvesteringar 

Lånafinansierande 

Lån e maximum 

Lånaminimum 

Lånaprioritering 

Lånatillstånd 

Långsiktsperiod 

Löneförändring 

nominell 

real 

l'llaximwn 

fondavsättningar 

fonduttag 

investeringar 

kortfristig upplåning 

långfristig upplåning 

ill 
9' .1.Q 
152 , 154,264, 268, 317,374 
se net tokostnader 

122-204, 219, 272-273 
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122-202, 213-214, 217-219, 271-274, 295-317 

se~ 

154, 372 , 417 
154, 372, 417 
154, 372, 417 

.u. 72 , 14, 83, 85, ill· 342 
277-278, 288, 291 
se kassa 

se finarsiella resurser 

se f inansiella resurser 

279- 280 
276-280, 288-291 

122-198, 206, 221, 224-225, 324, 328-330, 
334-335 
289 , 293 
277, 278, 289, 291, 293 

168-169, ~. 379, 381-383, 385 
191 
m-2oo, 206-210, 221, 

..12§.-200 , 206-210, 217, 
337-.ns 
200-202, 396 
200 

381 

3, 7' 10, 172, 375-376 
7 

224, 
221, 

se r estriktion, finansiell 

278, 
224, 

333-338 
328-333, 

se res~riktion, finansiell respektive legal 

se restriktion, finansiel l 

se kreditmarknadsrestriktion respek tive 
restriktion, legal 

se kreditmarknadsrestriktion 



Miniroikassa 

Ninimum 

investerings

kapitalsparande

kassa 

legalt 

låne-

totalsparande

Motcyklisk 

Nettoflyttning 

Nettointäktsförändring, auto
matisk 

Nettoinvesteringar 

Nettokostnader 

automatisk förändring 

autonom förändring 

autonom förändring, preli
minärt bestämd 

Nyinvesteringar 

Ordning, kausal 

Ordningsföljd 

Orsakssamband 

Partipolitisk 

Pensionsfond 

Plan, betingad 

Planavvikelse 

anpassning till 

Planrevidering 

Politiska mål 

Politisk variabel 

Primärkommun 

Priser 

affärsverks-

löpande 

Prutningar 

absoluta 

relativa 

Reinvesteringar 

Rekursiv 

se investeringsminimum 

se kapitalsparande 

ae~ 

se restriktion, legal 

se låneminimum 

se totalsparandeminimum 

ill 
7 

_u, 163-164 

se investeringar 

2,, .1,4, 27' 43' 57 
2-11' 21' 26, 30, 163, 375 
11, .ll-26, 28, 172 

.4Q.1-407 

se investeringar 

se~ 

164-167' 267 

se~ 

se politisk variabel 

15 

m 
171-174, 270-280, 290, 295-314 
173, 270-271, 274, 280, 295-317 
171, 173, 270-271 
se politisk variabel 
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21-22, 29-33, 150, 170-171' 192, 375-376, 
379, 381-382, 388-389 
se kommun 

se affärsverkspriser 

1' 9, 172, 375-319, 397-400 

22 

g, 403-406 

se investeri~ 

401, 406 



432 

sid 

Relation ~ 

Restriktion, finansiell 2}-26 , 33-38, 75, 82, 173, 192 

maximum för avsättningar 
till kapitalfonderna se ka~italfonderna 

maximum och minimun för fi-
nansiellt bestämda inves-
teringar 88-90 

maxicrum f ör uttag från skat-
teregleri~sfonden 33-34 
minimum för totalsparande se totalsparandeminimum 

Hestriktion, fysisk 395-396 
Restriktion, k.reditma.rknads- se kreditmarknadsrestriktion 

Restriktion, legal 

maximum för kortfristig upp-
l åning 200-202 , 210, 219, 270-271 

- maximum för uttag från skat-
teregleringsfonden ~' 33-34 
minimum för l'..api talsparande se kapitalsparande 

minimu~ för totalsparande se totals~randeminimum, legalt 

Restriktion, real 76-77 

Restriktion, sammanställning 162-163, 374 
Resurser, finansiella se finansiella 

Räntekostnad 193-194 
Simultan 401, 406 

skatteintäkter ~' 14, 17 

automatisk förändring 

autonom förändring 

total förändring 

!!=2, 21, 27, 29, 43, 57 •. 71 , 163, 185 

g, 65-68, 71 

skatteregleringsfond 

skatteunderlag 

av:rälolingsdel 

budgetmässigt 

eftersläpning 

förskottsdel 

hypotetiskt 

Sparande 

affärsverkssparande 

drift

finansierande 

kapital-

.22,-71 

.1.2' 16, 28-43, 50-54, 73-75, 84, 98, 171' 
388, 401-403 

se avräkningsdel 

ill-189 

183-184 
se förskottsdel 

ill-189 

se affärsverkssparande 

se driftsnarande 

J., 401' 406 

se kapitalsparande 



total-

stamkapital 

statlig styrning 

Statsbidragsbestän~elser 

stockholmsskolan 

stockvariabel 

Styrning, statlig 

Tidsindicerad 

Tidsföljd 

Tidsprofil för in- och utbetal
ningar 

Totalsparande 

Totalsparande exklusive 
affärsverk 

vid föregåenQe års ut~ebi
tering 

vid föregående års utdebi
tering, nypetetiskt 

'l'otalsparande inklusive affärs
verk 

vid föregående års utdebi
tering och affärsverkspriser 

vid föregående års utdebite
ring och affärsverkspriser, 
hypotetiskt 

Totalsparandeminimum 

vid föregående års utdebi
tering och affärsverkspriser 

Totalsparandeminimum, finan
siell t 

vid föregående års utdebi
tering och affärsverkspriser 

Totalsparandeminimum, legalt 

Transaktionsvol~ 

Transfereringsutgifter, rörliga 

Upplåning, kortfristig 

faktisk 

hYJ>otetisk 

sid 

se totalsparande 

.12 
167-168, 190, 209, 271' 376 
168, 379 
270-271 

l 
se statlig 

~. 379 
se ord.nin&:sföljd 

11-13 
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14:, 17-19, 23, 58, 73-77' 83-84, 195, 209, 
286, 287' 323-326 

ll-29, 44, 404 

4_02-403 

28, 50-52, 56-s8, 63, 66-68, 71, oo-81, 
90-91, 102-103, 196-198, 328-332 

4_03-405 

16-17' 18-,gQ, 25, 56, 58, 63, 66-63, 71' 
90-91, 102-103, 161-162, 322-324, 387-388 

:402-407 
18-20, 34, 38, 49-52, 64, 77, 83, 90-91, 
102-103, 322-326, 327-334, 336-340, 387-388, 
404-405 

~-407 

16-17' 19-20, 34, 38, 64, 9~91' 102-103, 
196-197, 204, 208-210, 326-332, 336, 339-340 
12 

9, lQ 

193-195, 197-211, 224, 323 
213-214, 217-219' 281, 291-294 

~-214, 217-218 



kreditmarknadsrestriktion 

legal r estriktion 

maximal 

planerad 

Uppl åning, långfristig 

faktisk 

hypotetisk 

kreditmarknadsrestriktion 

lånatillstånd 

planerad 

UtO.ebi te ring 

faktisk 

hypotetisk 

politiskt icke önskvärda 
höjningar 

Utveckl il'l5sc;rad 

över- eller underskottskassa 

exklusive investerings
minimum 

överföringspost 

sid 

se kreditmarknadsrestriktion 

se restriktion 

206 , 213- 214 , 217- 219 , 295-317 
278 , 286 

434 

193, 197 , 210-211 , 224, 271 - 273 , 323, 342, 
396 
213-214, 217-218, 281 , 291-294 

fl!-214, 217- 218 
se kreditmarknadsrestriktion 

se lånetillstånd 

276 , 2~6 

B, 60, 63-67, 171, 208- 210 , 339- 340, 376, 
390-393, 401 , 403-406 
404 

~404 

401 , 406-407 

lQ, 46, 79, 117 ,- 212, 322, 379 , 406 

12· 33, 50-54, 75-77 , 89, 92, 198, 204 , 
323, 328-330, 332, 336- 339, 394 

§1-89, 92 , 106- 113 

1,2, 45 

27. G':. 72 














