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Vad kostar verksamheten i din kommun?
"Vad kostar verksamheten i din kommun?" utkommer härmed med sin sjätte årgång. Det
samlade resultatet för 1992 visar på en ökning av det egna kapitalet. Denna förbättring är
tillfällig och hänger till stor del samman med den goda inkomstutvecklingen under 1990,
som med en tvåårig eftersläpning, gav höga skatteinkomster 1992. Samtidigt har pris- och
löneökningarna varit låga. Den neddragning av kommunernas kostnader som skett under
1992 har också bidragit till det förbättrade resultatet.
Förbättringen kan ses som en parantes i den gradvisa försämring som skett i kommunernas
ekonomi sedan mitten av 1980talet. För åren framöver leder de finansiella restriktionerna
tillsammans med lågkonjunkturen till minskade kommunala inkomster. Samtidigt ökar
behoven av utbildning, barn- och äldreomsorg. Detta ökar de rationaliseringskrav som ställs
på kommunerna och intensifierar arbetet med att dra ned på kostnaderna. För 1992 innebär
det bland annat att:
* Förbättrat resultat efter skatteintäkter och finansnetto men försämrad soliditet när
skulderna beaktas
* Kostnaderna för barnomsorg, grundskola, fritid och kultur minskar
* Färre anställda inom barnomsorgen tar hand om fler barn
* Antalet lärare minskar samtidigt som eleverna blir fler.
De 116 olika nyckeltal som presenteras i rapporten är avsedda att bidra till det förändringsoch rationaliseringsarbete som bedrivs i kommunerna. Rapporten ger möjligheter till
jämförelser med andra såväl vad gäller det finansiella resultatet som olika verksamhetstal.
Vårt främsta syfte med rapporten är att den ska ge uppslag och idéer för fortsatta egna
analyser. Som en hjälp på vägen har vi detta år ett nytt avsnitt med läs- och
tabellanvisningar.
Rapporten skickas i ett exemplar till varje kommun. Ytterligare exemplar kan beställas från
SCB via bifogad beställningsblankett.
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