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Vad kostar verksamheten i Din kommun,bokslut 1999
Rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun utkommer med sin trettonde årgång. I rapporten redovisas 1999 års kommunala bokslut med ca 150
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. Arbetet med att snabba upp publiceringen har i år prioriterats vilket bl a inneburit att flera av de tabeller med nyckeltal som nu presenteras i skriftform tidigare funnis tillgängliga på Statiskiska centralbyråns
hemsida (www.scb.se). Hela rapporten finns nu på Kommunförbundets
hemsida (www.svekom.se).
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.
Rapporten skickas i ett exemplar som adresseras till kommunstyrelsen i varje
kommun samt i ett exemplar till länsförbunden. Ytterligare exemplar kan
beställas från Kommunförbundets Förlag, tfn 020-313230, fax 020-313240 eller
från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64
44. Priset är 285 kr plus moms och porto.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2000-08-22

Frågor med anledning av rapporten kan i första hand ställas till Anders Nilsson vid Svenska Kommunförbundet, tfn 08-772 4100 eller till Alf Pettersson
vid Statistiska centralbyrån tfn 019-17 60 00.

Vad kostar verksamheten i tidsserier
Kommunförbundet har även utveckat en dataapplikation (WeBor) som presenterar ett flertal av de nyckeltal som finns i rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun grafiskt i diagramform. De senaste fyra eller fem årens
nyckeltal har lagts in vilket innebär att nyckeltal på ett enkelt sätt kan analyseras trendmässigt över tiden. Denna produkt är gratis och är under ytterligare en tid endast tillgänglig för kommuner. Användarnamn fås på adressen
(www.komstat.svekom.se).

Tabellpaketet Kommunala jämförelsetal
Vi vill också påminna om att det även går att beställa tabellpaketet Kommunala jämförelsetal 1999. 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 08772 4100.
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