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Kommunstyrelsen

"Kärva tider" — rapport om besparingar inom
kommunaltekniken
När ekonomin under en lång följd av år försämrats har kommunerna tvingats
göra reala resursneddragningar i verksamheten. Frågan är vilka strategier
man använt. Mycket tyder på att generella nedskärningar av typ ”osthyvling”
varit den princip man tillämpat, åtminstone initialt.
Under 80- och 90-talet har allt fler kommuner tvingats överge osthyvelstrategin, för att i ökad utsträckning börja prioritera mellan verksamhetsområden. I dessa prioriteringar har de kommunaltekniska verksamheterna i
många fall tilldelats lågt värde och fått bära en stor del av besparingsbördan.
Hur har då den tekniska sektorn valt att spara? Har det varit möjligt att klara
sparbetingen genom rationaliseringar eller har det också varit nödvändigt att
skära ned på verksamheten? Vad har i så fall skurits ned?
I forskningsprojektet ”Besparingsstrategier inom kommunalteknisk verksamhet” har vi sökt svaren på dessa frågor. Rapporten "Kärva tider —
besparingsstrategier inom kommunalteknisk verksamhet 1985-1995" är en
sammanfattning av de resultat som framkommit i ett antal delstudier som
bedrivits inom ramen för projektet.
Projektet har drivits av docent Lennart Hansson (numera chef för Svenska
Kommunförbundets sektion för ekonomistyrning) samt en doktorandgrupp
bestående av Ola Mattisson, Mikael Nilsson-Hellström och Torbjörn
Tagesson. Samtliga verksamma vid Institutet för ekonomisk forskning vid
Lunds universitet. Till projektet har varit kopplad en styrgrupp bestående av
Jan Blomqvist och Matz Svensson, Helsingborg; Christer Brenke och JanAnders Johansson, Jönköping; Bengt Johansson, Uppsala samt Kaj Lovell,
Åmål.
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Fler exemplar av rapporten kan beställas från Kommentus Förlag, 117 99
Stockholm, tfn 08-709 59 90, fax 08-709 59 80. Pris för enstaka exemplar
75 kr + moms, vid beställning av fem ex eller fler 50 kr + moms. Beställningsnummer 7099-788-8.
Mer information om våra skrifter finns på Svenska Kommunförbundets
webbplats www.svekom.se.
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