Cirkulärnr:

1999:121

Diarienr:

1999/2331

Handläggare:

Anders Nilsson

Sektion/Enhet:

Sektionen för ekonomistyrning

Datum:

1999-10-11

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Länsförbunden
Ekonomi/Finans
Grundskola
Äldreomsorg
Renhållning och Avfallshantering

Rubrik:

Vad kostar verksamheten i Din kommun, bokslut 1998

Bilagor:

Vad kostar verksamheten i din kommun?

1999:121

Sektionen för ekonomistyrning
Anders Nilsson

1999-10-11

Kommunstyrelsen
Länsförbunden
Ekonomi/Finans
Grundskola
Äldreomsorg
Renhållning och Avfallshantering

Vad kostar verksamheten i Din kommun, bokslut
1998
Rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun utkommer med sin tolfte
årgång. I rapporten redovisas 1998 års kommunala bokslut med ca 150 olika
jämförelsetal för samtliga kommuner. Redovisningen omfattar såväl
finansiella nyckeltal som nyckeltal som beskriver olika verksamheter,
personal, bidrag och avgifter. Uppgifterna grundar sig till största delen på
den bokslutsstatistik som SCB varje år samlar in från kommunerna genom
det sk räkenskapssammandraget.
Jämfört med förra årets rapport har flera av de redovisade nyckeltalen omdefinierats till följd av den nya redovisningslagen men också till följd av en
ökad samordning av nyckeltaldefinitioner med Socialstyrelsen och Skolverket. Två nya typer av nyckeltal presenteras i år, dels nyckeltal som
beskriver omfattningen av sådan verksamhet som kommuner valt att lägga
ut till andra producenter än kommunen själv, dels nyckeltal som jämför
kommuners verksamhetskostnader med hur kostnader beräknas i systemet
för kostnadsutjämning.
De jämförelsetal som presenteras är avsedda att bidra till det förändings- och
rationaliseringsarbete som bedrivs i kommunerna. Svaret på de frågor om
orsaken till skillnader i jämförelsetalen finns inte alltid i vår rapport. Vår förhoppning är att rapporten ska ge uppslag till fortsatta och fördjupade analyser i kommunerna.
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Rapporten skickas i ett exemplar som adresseras till kommunstyrelsen i varje
kommun samt i ett exemplar till länsförbunden. Ytterligare exemplar kan
beställas från Kommentus Förlag AB (se bilaga) eller från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44.
Tabelldelarna i rapporten finns även tillgängliga i Sveriges statistiska
databaser vilka kan nås via Internet www.scb.se
Frågor med anledning av rapporten kan i första hand ställas till Anders
Nilsson och Annette Borg vid Svenska Kommunförbundet, tfn 08-772 4100
eller till Alf Pettersson och Elisabeth Bergius vid Statistiska centralbyrån tfn
019-17 60 00.

Tabellpaketet Kommunala jämförelsetal
Vi vill också påminna om att det även går att beställa tabellpaketet
Kommunala jämförelsetal 1998. Dessa tabeller ger en översiktlig bild av
befolkning, personal, kostnader och utbud av kommunal service.
Redovisningen görs för den egna kommunen, kommunerna i hela riket, i
länet samt en valfri kommungrupp, som kan specificeras helt efter eget
önskemål. För beställning av detta tabellpaket tag kontakt med Hans Ekholm
eller Lena Grönros, tfn 08-772 4100.
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