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Förord
I Sverige finns det idag en politisk enighet att alla medborgare oavsett
var de bor ska ha tillgång till likvärdiga välfärdstjänster för en likvärdig
kostnad, d.v.s. skatter. En stor del av dessa välfärdstjänster görs tillgängliga för medborgarna via demokratiskt självbestämmande kommuner.
Det innebär att om man bor i en kommun som valt en högre servicenivå
avseende tillgång och kvalitet på välfärdstjänsterna, och därmed också
högre kostnader, kan legitima skatte- och avgiftsskillnader mellan kommuner uppstå. Det finns också politisk enighet kring att om verksamheterna sköts ineffektivt, d.v.s. verksamheten är onödigt dyr, ska detta
speglas i skattenivån. I övrigt ska i princip gälla likvärdig välfärd för
likvärdig skattenivå.
På grund av kommunernas stora skillnader i förutsättningar avseende
inkomster och kostnader krävs en omfattande omfördelningen mellan
kommunerna via det så kallade kommunala utjämningssystemet. Trots
kommunal utjämning är dock skillnaderna i skattenivå betydande. Mellan de som är mest välbeställda (nettobidragsgivare), främst Stockholms
kommuner, och skogslänen skiljer det över 3 kronor. Detta kan dock
vara förenligt med principen om likvärdig välfärd och likvärdig skattenivå. Om den kommunala utjämningen uppfyller fastställda mål att
ge likvärdiga förutsättningar, ska detta istället spegla relativt betydande
skillnader i service och effektivitet mellan skogslänen och de mer välbeställda kommunerna.
Docent Lars-Fredrik Andersson från Umeå Universitet har för PolicYnet´s
räkning skattat dessa skillnader i service och effektivitet och vilket förklaringsvärde de har för skatteskillnaderna.
Analysen visar att det inte finns ett stöd för att anta att skillnader i service och effektivitet är förklaringen för de 3 kronor som idag finns i
skatteskillnad mellan nettobidragsgivarna och skogslänen, även om det
kan förklara skillnader på marginalen. Stödet för detta antagande är antingen på marginalen, svagt eller obefintligt och till och med i vissa fall
motstridigt.
I huvudsak framstår skatteskillnaderna istället bero på att det kommunala utjämningssystemet inte fullt ut lyckats fånga upp de strukturella
faktorer som påverkar intäkter och kostnader för kommunerna och att
detta systematiskt gynnat nettobidragsgivarna, som på så sätt kunnat
hålla en lägre skattenivå.
Sandro Scocco
Projektledare, PolicYnet
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1 Inledning
Sammanfattning
Likvärdiga förutsättningar
Inkomstutjämning har funnits i Sverige i snart 100 år. Skillnader i skattekraft mellan olika delar i landet har medfört att det funnits någon form
av utjämning ända sedan 1917. Således fanns inkomstutjämning långt
innan begreppet den svenska modellen etablerades. Men över tiden har inkomstutjämningen blivit en naturlig del i vad som idag inbegrips med den
svenska modellen. Genom att staten över tiden lagt allt fler obligatoriska
uppgifter på kommuner och landsting har vikten av ett omfördelningssystem successivt ökat.
Målet för dagens utjämningssystem är att skapa likvärdiga förutsättningar
för alla kommuner och landsting att erbjuda sina invånare samma service
oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Det innebär att skillnader i skattesatser reflekterar antingen skillnader i servicenivå, effektivitetsnivå, avgiftsnivå eller att omfördelningen är
ofullständig.
Variationer i skattesatser
Om kommuner och landsting skall ha likvärdiga förutsättningar kräver det
en betydande omfördelning eftersom skattekraften skiljer sig markant åt
mellan olika kommuner och landsting. År 2010 var skattekraften i Danderyd högst i landet, 308 729 kronor, medan Årjäng hade den lägsta skattekraften med 130 934 kronor. Danderyds skattekraft var därmed 136 procent högre än Årjängs. Mellan landstingen är skillnaderna mindre delvis på
grund av att de utgör större regioner.
Det finns också ganska betydande skillnader i skattesatser vilka tycks hänga
samman med respektive kommuns eller landstings skattekraft. Detta framkom i rapporten Kommunal utjämning idag och imorgon – konsten att räkna rätt,
av Jörgen Appelgren och Sandro Scocco. De påtagliga skillnaderna i skattesats tyder på att det antingen finns stora skillnader i servicenivå och
effektivitet, eller att systemets omfördelning inte når upp till riksdagens
målsättning. Om effektivitets- och serviceskillnaderna är små, så kan skillnaderna i skattesats huvudsakligen hänvisas till att utjämningssystemet
inte är fullständigt omfördelande, samt till okända faktorer.
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Vad förklarar variationer i skattesatser?
Appelgren och Scocco visade i den ovan nämnda rapporten att det finns
betydande skillnader i skattesatser och att det kommunala utjämningssystemets utformning över tid har haft en direkt påverkan på skatteskillnader mellan kommuner och landsting. Det finns också en bias mot att
skalnackdelar underskattas i de beräkningsmodeller som används för att
fastställa den kommunala utjämningen, vilket missgynnar områden med
lägre befolkningstäthet. För att ytterligare belysa och analysera problemet
undersöks i den följande rapporten hur olika faktorer påverkar dessa skillnader. Syftet är att bidra med ny kunskap kring frågan huruvida landets
medborgare erbjuds likvärdiga välfärdstjänster till likvärdiga skatter och
avgifter, oavsett bostadsort. Således belyser rapporten frågan om vad som
kan förklara skillnader i skattesatser mellan landets kommuner och landsting – beror variationerna på skillnader i effektivitet, service, avgifter, eller
finns det andra förklaringar? För att undersöka detta testar rapporten två
stycken hypoteser med hjälp av regressionsanalyser; effektivitetshypotesen
samt servicehypotesen.
Effektivitetshypotesen
Effektivitetshypotesen menar att om variationer i skattesatser helt kan
förklaras av effektivitetsgraden, innebär det att kommunerna balanserar
bristande effektivitet med högre skatter och vice versa. Utjämningssystemet når målet, men kommunernas förmåga att använda resurser på ett
kostnadseffektivt sätt skiljer sig åt. Dessa skillnader i effektivitet ska inte
vara orsakat av strukturella faktorer - dessa ska utjämningssystemet se
till att kompensera för. Effektivitetsskillnader ska allstå uppträda efter
det att demografiska, geografiska och sociala eller andra strukturella (exogena) skillnader har beaktats. I rapporten kommer dessa strukturella
skillnader att tas med i analysen. För att kunna göra det på ett meningsfullt sätt jämförs den effektivitet som kommunen kan uppnå (givet exogena faktorer) med den effektivitet som kommunerna faktiskt uppnår.
Om det inte finns ett signifikant samband, eller om sambandet visar sig
vara signifikant positivt (högre effektivitetsgrad ger högre skatt) förkastas effektivitetshypotesen. Om det visar sig finnas stöd för hypotesen
kommer en prediktion att göras för att kunna visa hur många kronor
i skattesats som effektivitet kan förklara. Om inte effektivitet kan förklara hela variationen i skattsatser innebär det att det finns andra saker
som spelar in. Givet att utjämningssystemet uppnår målet, ska eventuella återstående skillnader i skattenivå förklaras av vald servicenivå eller
avgiftssättning.
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Servicehypotesen
Kommunerna och landstingen kan välja att tillhandahålla välfärdstjänster med olika grad av service. Enligt servicehypotesen kan skatteskillnader förklaras av systematiska skillnader i servicenivån på de
tillhandahållna välfärdstjänsterna, givet att effekten av demografiska,
geografiska och sociala eller andra strukturella (exogena) faktorer samtidigt kan kontrolleras. Detta innebär att variationer i skattesats då ska
bero på skillnader i service, och inte på strukturella skillnader. För att
testa detta kommer först den servicenivå som exogent givna faktorer
orsakar jämföras med den servicenivå som kommuner och landsting de
facto valt. Om det saknas ett samband, eller om det uppstår ett negativt
samband förkastas servicehypotesen.
Analys av hälso- och sjukvården
Analysen av landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet visar att det
finns ett stöd för servicehypotesen, men inte för effektivitetshypotesen.
Stödet för servicehypotesen är svagt, men statistiskt säkerställt. Analysen visar en trend att landsting som valt en högre grad av service även
har högre skatter. När alla faktorer som påverkar skattesatsen vägs samman, visar beräkningar att skillnader i servicegrad mellan landsting kan
bidra till 60 öre av den totala skatteskillnaden på 3 kr mellan alla landets
landsting under åren 2000 till 2009. Analysen av landstingen visar även
att faktorer på kostnads- och intäktssidan bidrar till den återstående
differensen på 2 kr och 40 öre under perioden 2000-2009. På intäktssidan finns stöd för en substitutionseffekt, vilket innebär att landsting
med högre avgifter och/eller statsbidrag har lägre skatter. Effekterna på
kostnadssidan är mer komplexa. Undersökningen visar att kostnader
förknippade med regionsjukhus, ohälsotal, inkomstnivå och folkmängd
påverkar skatten tillsammans med faktorer som relativlön och sjukvårdsandel.
Analys av utbildnings- och omsorgsverksamheten
Analysen av kommunernas verksamhet visar att stödet för både effektivitets- och servicehypotesen är svagt. Inom förskolan förklarar skillnader
i självvald servicegrad 1 % av variationerna i skattesatser. Resultatet ger
således ett visst stöd för att kommuner som har högre skattesatser har
fler sysselsatta per barn i förskolan. Inom omsorgsverksamheten finns
inget stöd för servicehypotesen. Inte heller finner hypotesen något stöd
inom grundskolan – däremot finns där ett svagt stöd för effektivitetshypotesen. Effektivitetsgraden förklarar 3 % av variationerna i skattesatser
inom grundskolan.
Inom gymnasieskolan uppvisar analysen inget stöd för effektivitetshypotesen – däremot finns ett negativt samband mellan servicenivå och
skattesats – ett intressant resultat som går tvärtemot servicehypotesens
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antaganden. Det omvända resultatet pekar på att servicen inom gymnasieskolan de facto är högre i kommuner med låga skatter och lägre
i kommuner med höga skatter. En förklaring till resultatet är att kommuner med höga skatter har en – trots skatterna – mer pressad ekonomi
pga. strukturella faktorer som inte utjämningssystemet klarar av att balansera. Ekonomiskt utsatta kommuner kan försöka att spara i verksamheter genom att sänka servicegraden.
Vidare gav analysen av kommunerna inget stöd för någon substitutionseffekt. Där analysen av landstingen uppvisar förhållandet höga skatter
– låga avgifter, uppvisar analysen av kommunerna det omvända – höga
skatter – höga avgifter. Detta tyder på att dessa kommuner är tvingade
att möta ökade kostnader med både ökade avgifter och skatter, snarare
än att fritt kunna välja finansieringsform.
Rapportens disposition
Effektivitetshypotesen och servicehypotesen testas nedan på verksamhetsområdena hälso- och sjukvård, förskola, grundskola, gymnasieskola
samt omsorg. För enkelhetens skull har analysen delats upp efter kommunernas och landstingens respektive ansvarsområde. I nästkommande
kapitel, kapitel 2, analyseras således landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I kapitel 3 analyseras sedan kommunernas utbildnings- och
omsorgsverksamhet, och avslutningsvis ges sammanfattande kommentarer i kapitel 4.
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2 Skatter, service, effektivitet och kostnader i
landstingen mellan 2000-2009
Först ut är analysen av landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I följande kapitel analyseras först verksamheten utifrån den ovan beskrivna
servicehypotesen. Utifrån detta perspektiv analyseras sambandet mellan
skatter och de tjänster som landstingen tillhandahåller. Variationer i skattesatsen ska alltså enligt hypotesen bero på skillnader i vald servicenivå,
och inte på skillnader i strukturella förutsättningar. Om kommande analys visar att ett samband mellan skatter och vald servicenivå saknas, eller
om det uppstår ett negativt samband, förkastas servicehypotesen.
För kunna pröva hypotesen på ett meningsfullt sätt jämförs den service
som tillhandahålls med den servicenivå som är given av yttre (oberoende) faktorer. Om inte service kan förklara hela variationen i skattsatser innebär det att service skiljer sig mellan kommuner och eller att
utjämningssystemet inte uppnår kostnadsneutralitet. Målet med dagens
system är att det ska uppnå full kostnadsneutralitet och näst intill full
intäktsneutralitet.
En annan möjlig orsak till skattedifferenser är effektivitetsskillnader.
I den följande undersökningen behandlas effektivitetsfrågan, även om
det finns problem med att använda administrativa begrepp (läkarbesök,
vårdtillfällen etc.) som mått på prestationer. Även sedan ett mer avancerat system av viktning efter behandlingsformer har introducerats (DRG),
kvarstår problemet att mäta kvalitativa förändringar. Svårigheterna att
mäta kvalitet försvårar skattningar av prestationer (produktion). Osäkerheten i hypotesprövningen är tyvärr stor, och några säkra slutsatser är
svåra att dra. För exempel på försök att göra beräknar av effektivitet, se
exempelvis Ragneklint m.fl. 2000; Cederqvist, 2008, och Ackerby 2006.
Kapitlet är disponerat som följer; I avsnitt 2.1 beskrivs metod och data.
Därefter presenteras en ekonomisk översikt av landstingens utgifter och
intäkter i avsnitt 2.2. I följande avsnitt 2.3 analyseras skatter, service,
effektivitet och kostnader. Med resultaten från analysen görs jämförelser
mellan de modellberäknade skatterna, dess bestämmelsefaktorer och
utvecklingen av de faktiska skatterna i landstingen i avsnitt 2.4. Avslutningsvis presenteras slutsatser i avsnitt 2.5.

2.1 Metod och data
Undersökningen är kvantitativ. Mål- och förklaringsvariablerna kommer
att redovisas med hjälp av deskriptiv statistik. Analytisk statstik används
för att testa hypoteserna enligt ovan. Data omfattar statistikområdena
offentlig ekonomi, arbetsmarknad, utbildning, omsorg, och befolkning.
Källorna är SCB, samt Sveriges Kommuner och Landsting.
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Den övergripande målvariabeln (beroende variabel) är skattesats. Förklaringsvariablerna är servicenivå, avgifter, bidrag och kostnader. I tabell 2.
1 definieras mål- och förklaringsvariablerna.
Tabell
av förklaringsvariabler
förklaringsvariabler
Tabell 2.1.
2.1. Definition
Definition av
av målmål- av
Variabel
Skattesats
Effektivitetsgrad
Servicegrad
Avgifter
Kostnader
Statsbidrag

Definition
Landstingens skattesats
Effektivitet faktisk
Effektivitet skattad
Service faktisk
Service skattad
Verksamhetens intäkter
Bruttokostnader för
verksamheten
Generella bidrag och utjämning

Skattesats definieras
skattesats
(exkluderar
primär
kommunalskatt).
Skattesats
definierassom
somlandstingens
landstingens
skattesats
(exkluderar
primär
Servicegrad
definieras
som
kvoten
mellan
verklig
och
modellberäknad
service. Den
kommunalskatt). Servicegrad definieras som kvoten mellan verklig och
modellberäknade
servicen
utgår
från
de
yttre
omständigheter
som
påverkar
utförandet
av en
modellberäknad service. Den modellberäknade servicen utgår från de
tjänst,
medan
den
verkliga
servicen
inte
tar
hänsyn
till
att
förutsättningarna
varierar
mellan
yttre omständigheter som påverkar utförandet av en tjänst, medan den
landstingen.
Genominte
att tar
mäta
förhållandet
den modellskattade
verkliga
servicen
hänsyn
till att mellan
förutsättningarna
varieraroch
mel-den verkliga
servicen
går
det
att
fånga
upp
hur
landstingen
möter
medborgarnas
krav
på
service
lan landstingen. Genom att mäta förhållandet mellan den modellskat- givet yttre
förutsättningar.
tade
och den verkliga servicen går det att fånga upp hur landstingen
möter medborgarnas krav på service givet yttre förutsättningar.
Skattesatserna påverkas dels av kostnader och dels av intäkter. Med större avgifter och
Skattesatserna
påverkas
kostnader
ochattdels
av intäkter.
stör- inkluderas
statsanslag kan skatter
(allt dels
annatav
lika)
sänkas. För
kontrollera
för deMed
effekterna
re
och istatsanslag
kan skatter
(alltlandstingens
annat lika)intäkter
sänkas.
att
allaavgifter
intäktskällor
analysen. Avgifter
mäts som
förFör
verksamheten
och
kontrollera
för de effekterna
inkluderas
alla intäktskällor
statsanslag/statsbidrag
som summan
av generella
bidrag ochi analysen.
utjämning.Av-Landstingens
gifter
mäts
som landstingens
för verksamheten
och Avgifter,
statsanslag/
kostnader
definieras
som totala intäkter
bruttokostnader
för verksamhen.
statsbidrag och
statsbidrag
som summan
av generella
och utjämning.
kostnader kommer
att normaliseras
med bidrag
folkmängd
för att skapaLandstingjämförbarhet mellan
ens
kostnader
som totala bruttokostnader för verksamhen.
landsting
av olikadefinieras
storlek.
Avgifter, statsbidrag och kostnader kommer att normaliseras med folkmängd
för att
jämförbarhet
mellan
olika storlek.
De tjänster
somskapa
landstingen
tillhandhåller
är landsting
i allmänhetavpersonliga
tjänster. Eftersom en
personlig tjänst till största andel utgörs av arbete och bara till en mindre del av kapital, är det
De tjänster som landstingen tillhandhåller är i allmänhet personliga
svårt att förändra tjänstens omfattning/service utan att samtidigt förändra arbetsinsatsen. I
tjänster. Eftersom en personlig tjänst till största andel utgörs av arbete
undersökningen används därför personaltäthet som indikator på den service som
och bara till en mindre del av kapital, är det svårt att förändra tjänstens
tillhandahålls. Kvalitativa skillnader kan inte mätas med personaltäthet. För att kontrollera för
omfattning/service utan att samtidigt förändra arbetsinsatsen. I underexempelvis skillnader i utrustning och personalens utbildningsnivå används
sökningen används därför personaltäthet som indikator på den service
region/universitetssjukhus som en kvalitetsindikator.
som tillhandahålls. Kvalitativa skillnader kan inte mätas med personaltäthet. För att kontrollera för exempelvis skillnader i utrustning och
Skattad service mäter personaltäthet givet yttre faktorer. För att ta hänsyn till yttre faktorer
personalens utbildningsnivå används region/universitetssjukhus som en
(oberoende variabler) som påverkar används en regressionsmodell som skattar vilken effekt
kvalitetsindikator.
de oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Som tidigare nämnts är skatter den
beroende variabeln. Vid val av yttre faktorer används kriteriet att de ska påverka utfallet men
inte vara självvalda av landstingen. Den skattade servicen blir därmed det som kan förväntas
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givet yttre (exogena) faktorer som landstingen
själva inte har valt. Skillnaden mellan den
verkliga servicenivån och den skattade servicenivån definieras som servicegrad. De landsting

Skattad service mäter personaltäthet givet yttre faktorer. För att ta hänsyn till yttre faktorer (oberoende variabler) som påverkar används en
regressionsmodell som skattar vilken effekt de oberoende variablerna
har på den beroende variabeln. Som tidigare nämnts är skatter den beroende variabeln. Vid val av yttre faktorer används kriteriet att de ska
påverka utfallet men inte vara självvalda av landstingen. Den skattade
servicen blir därmed det som kan förväntas givet yttre (exogena) faktorer som landstingen själva inte har valt. Skillnaden mellan den verkliga
servicenivån och den skattade servicenivån definieras som servicegrad.
som väljer att erbjuda medborgarna en högre service än förväntad har en servicegrad större än
somlandsting
väljer att erbjuda
medborgarna
en högre
service än förväntad
har en
servicegrad
än
som
väljer
att en
erbjuda
medborgarna
en har
högre
service
än större
somDe
väljer
att
medborgarna
högre service
än förväntad
en servicegrad
än i
1som
ochväljer
viceerbjuda
versa.
Ommedborgarna
servicehypotesen
är service
korrekt
skaförväntad
servicegraden
förklarastörre
skillnader
att
erbjuda
en
högre
än
har
en
servicegrad
större
äni
1
och
vice
versa.
Om
servicehypotesen
är
korrekt
ska
servicegraden
förklara
skillnader
förväntad
harOm
en servicegrad
större
1 ochska
viceservicegraden
versa. Om servicehypo1 och
vice versa.
servicehypotesen
är än
korrekt
förklara skillnader i
skattesats.
För
att statistiskt
testa servicegraden
används
följande
ekvation:
1
och
vice
versa.
Om
servicehypotesen
är
korrekt
ska
servicegraden
förklara
skillnader
i
skattesats.
För
att
statistiskt
testa
servicegraden
används
följande
ekvation:
tesen är
ska servicegraden
förklara
skillnader
i skattesats. För
skattesats.
Förkorrekt
att statistiskt
testa servicegraden
används
följande ekvation:
skattesats.
För
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1.
       
1.
       
1.
    
 
1.
1.
       
Där SKA är skattesats för landsting i vid tidpunkt t och SEG är servicegraden. SEG beräknas
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Målvariabeln (skattesats) tillsammans med förklaringsvariablerna (servicegrad, avgifter, kostnader och statsbidrag) finns beskrivna i tabell 2.1. I
tabell 2.2 beskrivs även de resterande variablerna som förväntas påverka
skattesats. En faktor som kan bidra till högre skatter är stigande löner.
För att fånga upp den effekten inkluderas relativlönen för landstingsanställda (landstingsanställdas lön i förhållande till lönenivån i länet).
Landstingens storlek är en annan faktor som kan påverka möjligheterna
att organisera verksamheten. För att mäta storlek används folkmängd.
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Tabell

Variabler
Skatt
Avgift
Kostnad

Beskrivning
Skattesats i kr
Avgift per invånare
Kostnader brutto per invånare

Förkortning
SKA
AVG
KOS

Personal

Antal landstingsanställda per invånare

PER

Prestation

Antal vårdtillfällen, DRG viktat
Relativlön för landstingsanställda i förhållande till
inkomstnivå (landstingsanställdas månads
lön/förvärvsinkomst per inkomsttagare)

PRE

Antalet invånare i länet
Hälso- och sjukvårdens andel av landstingens
nettokostnad
Generella bidrag och utjämning per invånare
Tätortsgrad
Folkmängd per hektar
Ohälsotalet, antal dagar
Region/universitetssjukhus
Andel invånare med utländsk bakgrund
Andel invånare över 74 år
Andel invånare under 1 år
Förvärvsinkomst per inkomsttagare
Värmland, Dalarna och Norrlandslänen

FOL

Relativlön

Folkmängd
Sjukvårdsandel
Statsbidrag
Tätort
Densitet
Ohälsa
Regionsjukhus
Invandrare
Äldre
Spädbarn
Inkomstnivå
Skogslänen

REL

SJA
STB
TAT
DEN
OHL
REG
INV
ÄLD
BAR
INK
SKL

Landstingens möjligheter att organisera verksamheten kan påverkas av hur befolkningen är
sammansatt. Befolkningstäthet och tätortsgrad används för att fånga upp eventuella kostnader
förknippade med avstånd. Sjukvårdsbehoven kan påverkas av andelen människor som har
utländsk bakgrund, exempelvis på grund av det ökade behovet av tolkar. Vidare kan
demografiska faktorer ge effekt på kostnader.
Behoven hos barn och äldre skiljer sig från
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Landstingens möjligheter att organisera verksamheten kan påverkas av
hur befolkningen är sammansatt. Befolkningstäthet och tätortsgrad används för att fånga upp eventuella kostnader förknippade med avstånd.
Sjukvårdsbehoven kan påverkas av andelen människor som har utländsk
bakgrund, exempelvis på grund av det ökade behovet av tolkar. Vidare
kan demografiska faktorer ge effekt på kostnader. Behoven hos barn
och äldre skiljer sig från övriga befolkningen och har därför tagits med
i undersökningen. Behoven av sjukvård skiljer sig också mellan olika
socioekonomiska grupper. För att mäta dessa effekter används variablerna inkomst tillsammans med ohälsotal. Vidare har ett antal landsting
regionsjukhus. Den specialistvård som erbjuds där kan innebära ökade
kostnader, även om det ska finnas ett system för att fördela kostnader för
patienter från andra landsting. Den högre tillgängligheten för specialistvård kan innebära ökade kostnader för landsting med regionsjukhus.
För att ge en överblick över de variabler som presenteras här följer i
nästa avsnitt en kartläggning av landstingens verksamheter. I översikten
redovisas inkomst- och kostnadsstruktur samt skillnader mellan olika
landsting över tid.

2.2 Ekonomisk översikt
Landstingens verksamhet omfattar flera områden. Kärnuppgifterna är
somatisk, primär, psykiatrisk och övrig hälso- sjukvård. Andra samhällsfunktioner som landstingen kan vara ansvariga för är bland annat lokaltrafik, fritid och kultur. Verksamheten finansieras av skatter, avgifter
och statliga anslag. Sammansättningen av verksamheternas kostnadsoch intäktsstruktur har förändrats över tid och skiljer sig mellan olika
landsting. I det följande kapitlet beskrivs den övergripande strukturen
av landstingens verksamhet utifrån intäkter och kostnader.
2.2.1 Inkomststruktur
Landstingen finansierar huvudsakligen sina verksamheter med skatteinkomster. Andra intäktskällor är avgifter och statsbidrag. Under perioden
2000 till 2009 uppgick skatteavgifterna i genomsnitt till 15 tkr per invånare, avgifter till 4.4 tkr och statsbidrag till 3.4 tkr. Inkomstandelarna
presenteras i figur 2.1.
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tkr. Inkomstandelarna presenteras i figur 2.1.
Figur 2.1 Landstingens inkomster efter avgifter, skatter och bidrag 2000-2009.

Figur 2.1 Landstingens inkomster efter avgifter, skatter och bidrag 2000-2009.












Under det senaste decenniet har landstingsskatten ökat med 67 öre i genomsnitt för
landstingssektorn.
Underdecenniet
samma period
avgifterna minskat medan
statsbidraget
Under det senaste
harharlandstingsskatten
ökat med
67 öre har
i ökat.
genomsnitt för landstingssektorn. Under samma period har avgifterna
Inom
landstingssektorn
finns regionala
skillnader i inkomststrukturen. Skillnader i
minskat
medan statsbidraget
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Inom landstingssektorn finns regionala skillnader i inkomststrukturen.
Skillnader i skattesatsen uppgår som mest till 2.80 kr och som minst till
1.50 inom ett givet år under perioden 2000-2009 (jämförelse år för år).
Skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet över hela perioden upp12
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går
till 32000-2009
kr (jämförelse
över
allaår).
år Skillnaden
under perioden
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Avgifter och statsbidrag varierar betydligt mellan landsting över tid. För
det
senaste
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10året
tkr i
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2.2 tkr per till
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år. som
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andra
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Statsbidraget
till lägst
6.9 tkrunder
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år.
åren
presenteras
i tabell
2.3. i tabell 2.3.
Detaljer
för de andra åren
presenteras
Tabell
alla landsting,
2005och
och2009
2009
Tabell 2.3
2.3 Deskriptiv
Deskriptiv statistik
statistik för
för inkomstvariabler
inkomstvariabler ii alla
landsting, 2000,
2000, 2005

Skatt
Avgift per
invånare
Statsbidrag per
invånare

Medel
9,89

2000
Max
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Min
9,22

Medel
10,41

2005
Max
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Min
9,42

Medel
10,56

2009
Max
12,10

Min
9,72
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8 007

3 648

3 400

7 818

2 115

4 037

9 753

2 197

1 568

3 803

59

4 506

6 886

1 272

5 059

6 902

1 879

Landstingssektorns skattesatser har traditionellt varit förhållandevis sammanpressade. Vid
millennieskiftet var differensen mellan högsta och lägsta skatt 1.50 kr. Under de följande åren
ökade skillnaderna. I slutet av undersökningsperioden var skatteskillnaden 2.40.
Förskjutningen hänger samman med att några landsting har lämnat skattesatsen oförändrad,
17 största ökningen har skett i Stockholms läns
medan andra har ökat skatterna markant. Den
landsting. Där har skatten höjts från 10.30 till 12.10. I två av landets landsting har skatten

Landstingssektorns skattesatser har traditionellt varit förhållandevis
sammanpressade. Vid millennieskiftet var differensen mellan högsta och
lägsta skatt 1.50 kr. Under de följande åren ökade skillnaderna. I slutet av
undersökningsperioden var skatteskillnaden 2.40. Förskjutningen hänger samman med att några landsting har lämnat skattesatsen oförändrad, medan andra har ökat skatterna markant. Den största ökningen har
skett i Stockholms läns landsting. Där har skatten höjts från 10.30 till
12.10. I två av landets landsting har skatten lämnats oförändrad under
perioden. Den lägsta landstingsskatten idag är 9.72. I figur 2.2 redovisas
regionala skillnader i skatter.
Figur 2.2 Skattesatser i landsting 2000 och 2009








































Under tiden som skatterna har ökat har avgifternas storlek minskat. DetUnder tiden som skatterna har ökat har avgifternas storlek minskat. Detta har bidragit till att
ta
har bidragit
till att förändra
riktning
motDen
lägre
förändra
inkomststrukturen
i riktning inkomststrukturen
mot lägre avgifter ochi högre
skatter.
här
avgifter
och
skatter.
Den här
utvecklingen
är tydlig
inomskattesatserna
exempelutvecklingen
är högre
tydlig inom
exempelvis
Stockholms
läns landsting.
Där ökade
vis
Stockholms
Där skattehöjningen
ökade skattesatserna
kraftigt
mellan
kraftigt
mellan årenläns
2002landsting.
och 2004. Efter
har avgiftsnivån
sjunkit.
Under
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2002 och
och 2005
2004.reducerades
Efter skattehöjningen
avgiftsnivån
sjunkit. Sedan
åren 2004
avgifterna från har
4 till
3 tkr per invånare.
millennieskiftet har statsbidragit ökat med knappt 2 tkr per invånare. I figur 2.3 redovisas
skattesats, avgifter och statsbidrag i Stockholms läns landsting 2000-2009. De ökade skatterna
och statsbidragen har tillsammans bidragit till att skapa utrymme för minskad egen
finansiering via avgifter.
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Under åren 2004 och 2005 reducerades avgifterna från 4 till 3 tkr per
invånare. Sedan millennieskiftet har statsbidragit ökat med knappt 2 tkr
per invånare. I figur 2.3 redovisas skattesats, avgifter och statsbidrag i
Stockholms läns landsting 2000-2009. De ökade skatterna och statsbidragen har tillsammans bidragit till att skapa utrymme för minskad egen
finansiering via avgifter.



































Figur 2.3 Skattesats, avgifter och statsbidrag i Stockholms läns landsting 2000-2009.
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avgifterna minskat. I början av perioden uppgick avgifterna till 5 tkr per invånare och vid
År 2009 uppgick den genomsnittliga skattesatsen till 10.7 kr i skogsläslutet till 4 tkr. Statsbidragen har däremot vuxit från knappt 3 tkr per invånare till knappt 6 tkr
nen. Under samma period har avgifterna minskat. I början av perioden
2009. I figur 2.4 presenteras skattesats, avgifter och statsbidrag i Skogslänens landsting 2000uppgick avgifterna till 5 tkr per invånare och vid slutet till 4 tkr. Stats2009.

bidragen har däremot vuxit från knappt 3 tkr per invånare till knappt
6 tkr 2009. I figur 2.4 presenteras skattesats, avgifter och statsbidrag i


Skogslänens
landsting 2000-2009.



Figur 2.4 Skattesats, avgifter och statsbidrag i Skogslänens landsting 2000-2009.
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Notera: Skogslänen utgörs av Värmland, Dalarna och Norrlandslänen.









avgifterna minskat. I början av perioden uppgick avgifterna till 5 tkr per invånare och vid
slutet till 4 tkr. Statsbidragen har däremot vuxit från knappt 3 tkr per invånare till knappt 6 tkr
2009. I figur 2.4 presenteras skattesats, avgifter och statsbidrag i Skogslänens landsting 20002009.
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Notera:
Skogslänen
utgörs av
Värmland,
och Norrlandslänen.
Notera:
Skogslänen
utgörs
av Dalarna
Värmland,
Dalarna och Norrlandslänen.

Sammantaget visar genomgången att inkomststrukturen inte är enhetlig
inom landstingssektorn. Fördelningen mellan skatter, avgifter och bidrag
varierar betydligt. Notera att från och med utjämningsår 2005 har beräk15
ningarna av inkomstutjämningen reviderats vilket medför att bidragen
överstiger avgifterna. Skillnaderna i skatter har därtill vuxit under perioden och uppgår idag till 2.40 kr i takt med förändrad inkomststruktur
och förändrade finansieringsbehov. För att ytterligare belysa hur finansieringsbehoven har förändrats behandlar nästkommande avsnitt landstingens utgifter.
2.2.2 Kostnadsstruktur
Landstingens kärnverksamhet inom hälso- och sjukvård står för omkring
80 % av kostnaderna. Hälso- och sjukvårdsutgifter domineras av specialiserad somatisk vård (42 %), följt av primärvård, specialiserad psykiatrisk
vård och övrig hälso- och sjukvård. I figur 2.5 presenteras genomsnittet
för landstingens nettoutgifter för åren 2007 till 2009.
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kostnaderna. Hälso- och sjukvårdsutgifter domineras av specialiserad somatisk vård (42 %),
följt av primärvård, specialiserad psykiatrisk vård och övrig hälso- och sjukvård. I figur 2.5
presenteras genomsnittet för landstingens nettoutgifter för åren 2007 till 2009.
Figur 2.5
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sett följt
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generellt
perioden
till 2009.
Lönen för landstingspersonal är drygt 20 % högre än genomsnittliga förvärvsinkomster per inkomsttagare (till inkomsttagare räknas både för16
värvsarbetande och personer som får ersättning från socialförsäkringssystemet t.ex. pensionärer). I Figur 2.6 visas kostnader, relativlön och
sjukvårdsandel i Stockholms läns landsting 2000-2009.
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t.ex. pensionärer). I Figur 2.6 visas kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i Stockholms läns
landsting 2000-2009.

Figur 2.6 Kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i Stockholms läns landsting
























Figur
2.6 Kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i Stockholms läns landsting 2000-2009
2000-2009
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Stockholms län. Den lägre förvärvsinkomsten motsvaras inte av en avsevärt lägre inkomst för
i stort sett oförändrad under perioden. Vidare har skogslänen en lägre
landstingspersonal. Detta resulterar i en avsevärt högre lön för landstingspersonal i
genomsnittlig förvärvsinkomst än Stockholms län. Den lägre förvärvsförhållande till förvärvsinkomsterna generellt i skogslänen. Som framgår av figur 2.7 har den
inkomsten motsvaras inte av en avsevärt lägre inkomst för landstingsrelativa lönen varit ungefär 60 procent högre för landstingspersonal än inkomster generellt
personal. Detta resulterar
avsevärt
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Som framfigur 2.7 presenteras kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i skogslänens landsting
under
går av figur
2.7
har den relativa lönen varit ungefär 60 procent högre för
perioden
2000 till
2009.

landstingspersonal än inkomster generellt (förvärvsinkomster). Relativlönen är alltså 40 procent högre än i Stockholms läns landsting. I figur
2.7 presenteras kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i skogslänens
landsting under perioden 2000 till 2009.

Figur 2.7 Kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i Skogslänens landsting 2000-2009
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Figur 2.7 Kostnader, relativlön och sjukvårdsandel i Skogslänens landsting
2000-2009
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Kostnader för landstingen varierar i hög grad med sjukvårdsbehoven. En indikator på hur
de lägsta har Stockholm. Med tanke på att kostnadsandelen för arbete är
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på primärvården, och indirekt genom att sjukskrivningar kan leda till
ökade behov av somatisk vård. Generellt har ohälsotalen minskat under
perioden. Vid millennieskiftet låg ohälsotalen (antal utbetalda dagar med
sjukpenning inkl. arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning,
18
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aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen) i genomsnitt på 41
dagar. Över tid har antal dagar minskat och var år 2009 nere på 36 dagar.
Samma år varierade ohälsotalet mellan 42 och 28 dagar på länsnivå.
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omvärldsfaktorer för alla landsting under perioden 2000 till 2009. Av tabellen framgår att
nästan alla variabler hakar i varandra. Med få undantag är alla parvisa relationer signifikanta
(markerade med felstil). Skatter påverkas direkt negativt av avgift, sjukvårdsandel, ohälsa
24

även indirekt genom minskade möjligheter att koncentrera resurser till
färre enheter. För att försöka visa hur omvärldsfaktorerna (som landstingen inte själva direkt kan påverka, men påverkas av) påverkar landstingen följer först en parvis analys och därefter en multivariat analys.
Den parvisa analysen ger en inblick i hur olika saker hakar i varandra.
I tabell 2.5 presenteras en korrelationsmatris för skatter, kostnader och
en rad omvärldsfaktorer för alla landsting under perioden 2000 till 2009.
Av tabellen framgår att nästan alla variabler hakar i varandra. Med få
undantag är alla parvisa relationer signifikanta (markerade med felstil).
Skatter påverkas direkt negativt av avgift, sjukvårdsandel, ohälsa relativlön och andelen äldre. För var och en av dessa förklaringsvariabler ska
man samtidigt tänka på att de även är kopplade till varandra. Ett exempel
är relativlön. Det ser ut som att en högre relativlön ger en lägre skatt.
relativlön och andelen äldre. För var och en av dessa förklaringsvariabler ska man samtidigt
Den
slutsatsen
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Tabell
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Korrelationsmatris
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och omvärldsfaktorer
i samtliga
Tabell 2.5
för målvariabel
och omvärldsfaktorer
i samtliga landsting
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-0.15


1.00
-0.49
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0.18
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-0.67
0.64

-0.60
0.45

-0.24
0.29
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-0.65

-0.60
0.40




1.00
-0.68

1.00


Notera:
talärsom
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i fet stil(p-värde
är signifikanta
(p-värde <0.05)
Notera: AllaAlla
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i fet stil är signifikanta
<0.05)
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analys.
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möjligt
se hur
sakerI det
biföljande
regressionsmodeller
att genomföra
de multivariata
analyserna.
drar
tillanvänds
att orsaka
skillnader för
i kostnader
och
service mellan
olika landsI tabell 2.6 presenteras en regressionsanalys av personaltäthet, prestationer/produktion och
kostnader. Resultatet visar att stora landsting har en högre personaltäthet (antal
landstingsanställda per invånare) än mindre landsting. Både folkmängd och befolkningstäthet
25
har en positiv effekt på personaltätheten. Även inkomst och andel invandrare ger en positiv
effekt. Detsamma gäller för andelen äldre och andelen spädbarn. Över tid har personaltätheten

ting. I det följande används regressionsmodeller för att genomföra de
multivariata analyserna.
I tabell 2.6 presenteras en regressionsanalys av personaltäthet, prestationer/produktion och kostnader. Resultatet visar att stora landsting
har en högre personaltäthet (antal landstingsanställda per invånare) än
mindre landsting. Både folkmängd och befolkningstäthet har en positiv
effekt på personaltätheten. Även inkomst och andel invandrare ger en
positiv effekt. Detsamma gäller för andelen äldre och andelen spädbarn.
Över tid har personaltätheten ökat.
En större befolkning och högre sjukvårdsandel bidrar till ökad produktion av sjukvårdstjänster. Däremot innebär en ökad befolkningstäthet
minskad produktion av sjukvård. Högre relativlön, dvs. en relativt högre
lön bland landstingsanställda i förhållande till genomsnittslönen för de
förvärvsarbetande i regionen, leder till ökad produktion av sjukvård. En
högre andel spädbarn har en positiv effekt på produktion. Däremot ger
andelen äldre en knappt statistiskt säkerställd effekt. Kostnadsmodellen motsvarar i hög grad resultaten från modellskattningen av persoäldre en knappt
statistiskt
säkerställd effekt. Kostnadsmodellen
motsvarar i till
hög grad
naltäthet.
Detaljer
om kostnadsmodellen
återkommer i anslutning
resultaten från modellskattningen av personaltäthet. Detaljer om kostnadsmodellen
tabell 2.8.
återkommer i anslutning till tabell 2.8.
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Med hjälp
från från
tabelltabell
2.6 är 2.6
det möjligt
att beräkna
hög servicenivån
Med
hjälpavavresultaten
resultaten
är det möjligt
atthur
beräkna
hur hög (mätt i
termer av personaltäthet)
samt effektivitetsgraden
är inomsamt
respektive
landsting. Servicegraden
servicenivån
(mätt i termer
av personaltäthet)
effektivitetsgraden
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mellan Servicegraden
den observerade definieras
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i förhållande
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inom respektive
landsting.
förhållan-till den
skattade
servicenivån.
Den
skattade
servicenivån
är
den
service
som
är
givet
av externa/yttre
det mellan den observerade servicenivån i förhållande till den skattade
faktorer. De yttre faktorerna är de samma som redovisats i tabell 2.6. Genom att mäta
servicenivån. Den skattade servicenivån är den service som är givet av
skillnaden mellan den verkliga och den förväntade servicen går det att fånga upp det som
externa/yttre faktorer. De yttre faktorerna är de samma som redovisats

landstingen själva har valt. Om landstingen väljer en högre servicenivå ska det resultera i
högre skatter och vice versa. På motsvarande sätt definieras effektivitetsgraden som
förhållandet mellan den verkliga effektiviteten och den skattade effektiviteten. Landsting med
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högre effektivitetsgrad förväntas ha lägre skatter.
I tabell 2.7 redovisas effekten av serviceoch effektivitetsgrad på skatter. Vi kan se att servicegraden bidrar till att höja skatten.















Med hjälp av resultaten från tabell 2.6 är det möjligt att beräkna hur hög servicenivån (
termer av personaltäthet) samt effektivitetsgraden är inom respektive landsting. Serviceg
idefinieras
tabell 2.6.som
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och den skattade
effektiviteten.
skatter. Vi kan se att servicegraden bidrar till att höja skatten. Däremot
högre effektivitetsgrad förväntas ha lägre skatter. I tabell 2.7 redovisas effekten av se
finns det ingen effekt av effektivitet på skatter. Effektivitetshypotesen
och effektivitetsgrad på skatter. Vi kan se att servicegraden bidrar till att höja sk
kan, som den är uppställd, och utifrån det data som används, förkastas.
Däremot finns det ingen effekt av effektivitet på skatter. Effektivitetshypotesen kan, so
Med tanke på svårigheterna att mäta prestationer ska resultatet tolkas
är uppställd, och utifrån det data som används, förkastas. Med tanke på svårigheterna at
med försiktighet.
prestationer ska resultatet tolkas med försiktighet.
Tabell2.7
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Tabell
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Även resultatet
resultatetbeträffande
beträffandeservicegraden
servicegradenskaska
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ke
på den förhållandevis
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av precision
i modellskattningen.
variationerna
i servicegrad
procent av variationen
i skattesats.
Precisionen
procent
räknat
motsvarar 9variationerna
i servicegrad
9 procent
av varia-är visserlige
tionen i skattesats. Precisionen är visserligen låg, men effekten är trots
det statistiskt säkerställd. Med tanke på att det finns stora avvikelser mellan modellskattningen och skatterna är det möjligt att andra faktorer har
effekt. En annan möjlighet är naturligtvis att det finns en hög grad av
slumpmässighet, oberoende av yttre faktorer. Det är därför vikigt att bedöma hur servicenivån påverkar skatter tillsammans med andra saker.
För att kunna väga in effekten av servicegrad på skatt har andra faktorer
lyfts in. Effektivitetsgraden utelämnas eftersom den inte har en statistiskt säkerställd effekt på skatter. I tabell 2.8 presenteras den samlade
analysen av skattesatsen. Av resultatet framgår att kostnader (skattad
med exogena faktorer), relativlön och servicegrad har en signifikant positiv effekt på skatten. Sjukvårdsandelen har en negativ och signifikant
effekt tillsammans med avgift och statsbidrag. I modellen förklaras 70
procent av variationerna i skatter.
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effekt på skatten. Sjukvårdsandelen har en negativ och signifikant effekt tillsammans me
avgift och statsbidrag. I modellen förklaras 70 procent av variationerna i skatter.
Tabell 2.8
2.8Resultat
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skattesats.
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otera: Skatt och kostnad endogena, övriga variabler exogena.
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kostnader,
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leder även till högre kostnader, medan en högre andel invandrare ger
lägre kostnader. I landsting som har regionsjukhus är kostnaderna betydligt högre än i landsting som inte har den typen av verksamhet. Över
tid har kostnaderna ökat.

2

Med hjälp av resultatet som presenteras i tabell 2.8 är det möjligt att
göra en prediktion av skatter (modellberäkning av skatter). De skatter
som modellen har beräknat kan sedan jämföras med de verkliga skatterna. I figur 2.8 illustreras resultatet från skattemodellen (se tabell 2.8)
grafiskt. Figuren visar att de modellberäknade skatterna (predikterad
skattestas) nära förklarar den verkliga skatten.
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skatter (modellberäkning av skatter). De skatter som modellen har beräknat kan sedan
jämföras med de verkliga skatterna. I figur 2.8 illustreras resultatet från skattemodellen (se
tabell 2.8) grafiskt. Figuren visar att de modellberäknade skatterna (predikterad skattestas)
nära förklarar den verkliga skatten .
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servicemodellen (se tabell 2.7) är avvikelserna mellan de verkliga skat-
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och
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Med hjälp
Under det senaste decenniet har landstingens skatter ökat i genomsnitt
av en statistisk modell var det möjligt att i hög utsträckning förklara hur olika intäkts- och
samtidigt som spridningen i skatt mellan landsting har vuxit. Analysen
kostnadsfaktorer påverkade landstingens skatter.

av skatter visade att förklaringen till utvecklingen hänger samman med
förändringar på både intäkts och kostnadssidan. Med hjälp av en statistisk modell var det möjligt att i hög utsträckning förklara hur olika 23
intäkts- och kostnadsfaktorer påverkade landstingens skatter.

För att utvärdera precisionen i skattemodellen som presenterades i avsnitt 2.3 följer en genomgång av de modellberäknade (modellskatter) och
de verkliga skattesatserna. Detta är viktigt för att identifiera eventuella
systematiska avvikelser över tid och mellan landsting. Om modellen ger
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en bra bedömning av utvecklingen kan vi gå vidare och göra framtida
bedömningar av skatter utifrån förändrade avgifter, bidrag och andra
omvärldsfaktorer.
Förändringen i modellskatterna (MS) över tid sammanfaller i hög grad
med utvecklingen av de verkliga skatterna (VS). Den övergripande beFör
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bedömningar av skatter utifrån förändrade avgifter, bidrag och andra omvärldsfaktorer.
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I figur 2.9 illustreras skillnaderna mellan modell- och verkliga skatter
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måste höjas med 1 krona för att balansera mot modellskatter och vice

I figur 2.9 illustreras skillnaderna mellan modell- och verkliga skatter under perioden 2000
versa. Jämvikt mellan de beräknade och de verkliga skatterna uppnås
till 2009 för alla landsting i genomsnitt. Linjen i figuren visar hur mycket de verkliga
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Även om hela landstingssektorn balanserar kan enskilda landsting uppleva systematiska
skillnader mellan MS och VS. För att undersöka dessa eventuella skillnader följer en
genomgång av samtliga landsting.
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Även om hela landstingssektorn balanserar kan enskilda landsting uppleva systematiska skillnader mellan MS och VS. För att undersöka dessa
eventuella skillnader följer en genomgång av samtliga landsting.
I figur 2.10 presenteras förhållandet mellan MS och VS i SEK i genomsnitt för Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands läns
landsting under perioden 2000 till 2009. De fyra landstingen uppnår
jämviktspunkter,
det finns
vissa år och
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genomsnittet, men att differensen mellan över- och underskott jämnas
differensen mellan över- och underskott jämnas ut över tid. Det finns inga systematiska
ut över tid. Det finns inga systematiska skillnader mellan MS och VS.
skillnader mellan MS och VS.
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I Figur 2.10 visas skillnaden mellan MS och VS i SEK i genomsnitt för Jön-

I Figur 2.10 visas skillnaden mellan MS och VS i SEK i genomsnitt för Jönköpings,
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Figur 2.11 Differens mellan modellberäknad och verklig skattesats i SEK i
genomsnitt för Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge läns landsting
2000-2009.
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figur 2.12 illustreras ytterligare detaljer i utvecklingen.

Figur 2.12 Differens mellan modellberäknad och verklig skattesats i SEK i ge
nomsnitt
för Skåne, Hallands, Västra Götalands och Värmlands läns
landsting

Figur 2.12 Differens mel lan modellberäknad och verklig skattesats i SEK i genomsnitt för
2000-2009.
Skåne, Hallands, Västra Götalands och Värmland s läns landsting 2000-20 09.












         



 2.13 redovisas skillnaden mellan MS och VS i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och
I figur

Gävleborg läns landsting. Under perioden 2000 till 2009 uppstår viss över- och undertäckning

under vissa år, men i snitt balanserar alla dessa fyra landsting. I slutåret är dessa fyra landsting

i jämvikt.


         

I likhet med flera andra landsting sker en uppgång i de modellberäknade skatterna i början av
2000-talet, en nedgång mellan åren 2005 och 2007. I början och i slutet av perioden är de
I Ifigur
2.132.13
redovisas
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mellan MS mellan
och VS i MS
Örebro,
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och
figur
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skillnaden
ochVästmanlands,
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VästmanGävleborg läns landsting. Under perioden 2000 till 2009 uppstår viss över- och undertäckning
lands, Dalarnas och Gävleborg läns landsting. Under perioden 2000 till
under vissa år, men i snitt balanserar alla dessa fyra landsting. I slutåret är dessa fyra landsting
26
2009 uppstår viss över- och undertäckning under vissa år, men i snitt
i jämvikt.

balanserar alla dessa fyra landsting. I slutåret är dessa fyra landsting i
I likhet
med flera andra landsting sker en uppgång i de modellberäknade skatterna i början av
jämvikt.
2000-talet, en nedgång mellan åren 2005 och 2007. I början och i slutet av perioden är de
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I likhet med flera andra landsting sker en uppgång i de modellberäknade
skatterna i början av 2000-talet, en nedgång mellan åren 2005 och 2007.
I början och i slutet av perioden är de flesta landsting i jämvikt. Av de
landstingen som här undersökts kan vi tydligast se upp- och nedgångsfaser i Dalarnas och Gävleborgs landsting. Fler detaljer i utvecklingen
flesta landsting i jämvikt. Av de landstingen som här undersökts kan vi tydligast se upp- och
illustrerasiiDalarnas
figur 2.13.
nedgångsfaser
och Gävleborgs landsting. Fler detaljer i utvecklingen illustreras i
figur 2.13.

Figur 2.13 Differens mellan modellberäknad och verklig skattesats i SEK i genomsnitt för Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborg läns landsting
Figur 2.13 Differens mellan modellberäknad och verklig skattesats i SEK i genomsnitt för
2000-2009.
Örebro,
Västmanlands, Dalarnas och Gävleborg läns landsting 2000-2009.
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balans i början balans
och i slutet
av perioden.
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ochVästerbotten
i slutet avharpeen något för hög skatt i förhållande till den modellberäknade skatten i mitten av perioden,
rioden. Västerbotten har en något för hög skatt i förhållande till den
men detta balanseras genom ökade kostnader under andra halvan av perioden. En
modellberäknade skatten i mitten av perioden, men detta balanseras gemotsvarande utveckling ses i Västernorrland. Både Västerbotten och Västernorrland följer
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mer än de verkliga skatterna under perioden 2001 till 2003. Under pe-

Mönstret kan delvis förklaras av att skatterna inte förändras i samma takt som andra
rioden 2005 till 2007 är förhållandena för flera landsting det omvända. I
omvärldsfaktorer. Ökade kostnader på kort sikt kan inte mötas med ökade skatter direkt. På
början och i slutet av perioden råder jämvikt i de flesta landstingen.
samma sätt kan inte minskade kostnader, förändrade statsbidrag eller den allmänna
inkomstutvecklingen
direkt översättas
skatter. Den inte
trend förändras
vi kan se under
den
Mönstret kan delvis
förklarasi ändrade
av att skatterna
i samma
undersökta perioden förefaller vara ett resultat av att kostnaderna ökade snabbare för de flesta
takt som andra omvärldsfaktorer. Ökade kostnader på kort sikt kan inte
landsting under början av 2000-talet. Höjda skatter bidrog till att balansera situationen, men
mötas
med inte
ökade
skatter
direkt.
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när
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takt sätt
som skatterna
det iställetkosten
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åren 2005eller
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råder en jämviktssituation
inom de
direkt
översättas i ändrade skatter. Den trend vi kan se under den unflesta
landsting.

dersökta perioden förefaller vara ett resultat av att kostnaderna ökade
snabbare för de flesta landsting under början av 2000-talet. Höjda skatter
bidrog till att balansera situationen, men när kostnaderna inte fortsatte
att öka i riktigt samma takt som skatterna blev det istället en kortvarig
överbalansering under åren 2005 till 2007. Idag råder en jämviktssituation inom de flesta landsting.
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Figur 2.14 Differens mellan modellberäknad och verklig skattesats i SEK i genomsnitt
för Västernorrland,
Jämtlands,och
Västerbottens
och Norrbottens
läns för
Figur
2.14 Differens
mellan modellberäknad
verklig skattesats
i SEK i genomsnitt
Västernorrland,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns landsting 2000-2009.
landsting 2000-2009.
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länfrån
den verkliga skatten. Alla landsting uppnår jämviktspunkter mot den modellberäknade
visar den beräknade skattesatsen tillfälliga avvikelser från den verkliga
skatten.

skatten. Alla landsting uppnår jämviktspunkter mot den modellberäknade skatten.
Modellens höga precision gör det möjlig att göra beräkningar av hur olika faktorer påverkar

landstingens
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undersökningen
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skatter
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faktorer påverkar landstingens skattesatser. En fråga som är central i den i
en högre skattesats.

här undersökningen är hur skatter påverkas av servicegraden. I linje med
servicehypotesen ska en högre servicegrad resultera i en högre skattesats.

En enkel beräkning av effekterna under perioden kan erhållas genom att läsa från tabell 2.8.
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förändring i servicegrad till en höjning i skattesats. Givet att servicegrakoefficienten för servicegrad, så bidrar variationen i servicegrad till 60 öre av den totala
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har2000
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perioden
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är hög. Andra faktorer har en stor betydelse.
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I tabell 2.9 presenteras hur olika faktorer tillsammans bidrar till skatteskillnader mellan Stockholms läns landsting och landstingen i skogslänen. Skatteskillnaderna mellan de aktuella landstingen uppgår till 1.73
kr i genomsnitt under perioden 2005 till 2009. Orsakerna till de högre
landstingen uppgår till 1.73 kr i genomsnitt under perioden 2005 till 2009. Orsakerna till de
skatterna i Stockholms landsting är flera.
högre skatterna i Stockholms landsting är flera.
Tabell 2.9 Bidrag till skatteskillnader mellan Stockholms läns landsting och

Tabell
2.9 Bidrag
skatteskillnader
mellan
Stockholms läns landsting och skogslänen under
skogslänen
undertillperioden
20005 till
2009.
perioden 20005 till 2009.
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mellan kostnader och välfärd finns, men den är ej fullständig.

2.5 Slutsatser
2.5 Slutsatser

Syftet med undersökningen var att bidra med ny kunskap om förutsättningarna att uppnå
Syftet med undersökningen var att bidra med ny kunskap om förutsättmålet om likvärdig välfärd över hela landet. I linje med syftet har sambandet mellan skatte
ningarna att uppnå målet om likvärdig välfärd över hela landet. I linje
och de tjänster som tillhandahålls analyserats utifrån den så kallade servicehypotesen
med syftet har sambandet mellan skatter och de tjänster som tillhandaServicehypotesen innebär att skatteskillnader kan förklaras av systematiska skillnader
hålls analyserats utifrån den så kallade servicehypotesen. Servicehypoteservicenivån på de tillhandahållna välfärdstjänsterna, givet att effekten av demografiska
sen innebär att skatteskillnader kan förklaras av systematiska skillnader
geografiska och sociala eller andra strukturella (exogena) skillnader konstanthålls.
i servicenivån på de tillhandahållna välfärdstjänsterna, givet att effekten
av demografiska, geografiska och sociala eller andra strukturella (exoUndersökningen visar att det finns ett visst stöd för servicehypotesen inom landstingssektorn
gena) skillnader konstanthålls.
Landsting som har valt en högre servicegrad har även högre skatter. När alla faktorer som
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skatter. Effekterna på kostnadssidan är
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Den samlade analysen av landstingens skatter visade att både faktorer
på kostnads- och intäktssidan kan förklara den återstående differensen
på 2 kr och 40 öre (3 kr – 60 öre) i skattesatser mellan landstingen för
alla år under perioden 2000 till 2009. På intäktssidan finns stöd för en
substitutionseffekt; landsting med högre avgifter och eller statsbidrag
har lägre skatter. Effekterna på kostnadssidan är mer komplexa. Undersökningen visade att kostnader förknippade med regionsjunkhus, ohälsotal, avstånd, inkomster och folkmängd påverkar skatten tillsamman
med faktorer som relativlön och sjukvårdsandel.

3 Skatter, effektivitet och service i primärkommunerna
Efter att ovan ha analyserat landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet utifrån de båda hypoteserna, följer nedan analysen av kommunernas
verksamheter. Analysen av kommunerna är uppbyggd på samma sätt
som analysen av landstingen, och kapitlet är disponerat som följer; i
avsnitt 3.1 beskrivs metod och data. Därefter, i avsnitt 3.2 presenteras
en ekonomisk översikt av kommunernas verksamheter. Respektive
verksamhet analyseras sedan i separata avsnitt; i avsnitt 3.3 analyseras
förskolan utifrån servicehypotesen, i avsnitt 3.4 analyseras grundskolan
utifrån service- och effektivitetshypotesen, och i avsnitt 3.5 analyseras
gymnasieskolan utefter service- och effektivitetshypotesen. Avslutningsvis analyseras omsorgsverksamheten utifrån servicehypotesen i avsnitt
3.6. Slutsatser presenteras i avsnitt 3.7.

3.1 Metod och data
Undersökningen är kvantitativ och innehåller både beskrivande och
analytisk statstik. Beskrivande statstik används för att illustrera likheter och skillnader i kommunernas intäkter, prestationer och kostnader.
Analytisk statstik används för att testa varför skattesatserna skiljer sig
mellan kommunerna. I undersökningens analys används data från statistikområdena offentlig ekonomi, arbetsmarknad, utbildning, omsorg
samt befolkning. Data är hämtat från Statistiska Centralbyrån, Sveriges
Kommuner och Landting samt Skolverket.
Målvariabeln är skatter – det är vad som ska förklaras utifrån skillnader
i effektivitet, service och avgifter (givet att målet med utjämningssystemet uppnås). Om inte utjämningssystemet förmår utjämna för strukturella skillnader i kostnader kan det i sin tur förklara variationer i skatter.
Skatterna som undersöks är de primärkommunala skattesatserna. Effektivitetsgrad definieras som relationen mellan den exogent givna och
den observerade effektiviteten. Servicegrad är relationen mellan den
exogent givna och den observerade servicen; se tabell 3.1 för definition
av respektive variabel.
36

Servicegrad är relationen mellan den exogent givna och den observerade servicen; se tabel
3.1 för definition av respektive variabel.
Tabell 3.1.
av förklaringsvariabler
Tabell
3.1. Definition
Definition av målmål- av
Variabel
Skattesats

Definition
Primärkommunal skattesats

Effektivitetsgrad

Prestation/kostnad (observerad)
Prestation/kostnad (skattad)

Servicegrad

Service (observerad)
Service (skattad)

Den observerade
observeradeeffektiviteten
effektiviteten
avser
(den
observerade)
relationen
melDen
avser
(den
observerade)
relationen
mellan
prestation och
lan
prestation
och
insatta
resurser
.
Med
insatta
resurser
avses
kostnader
insatta resurser . Med insatta resurser avses kostnader för verksamheten. Med prestation avse
för verksamheten.
Med prestation
avses det som
har utförts/uppnåtts
det
som har utförts/uppnåtts
i verksamheten.
Kostnader
kan observerasi inom alla
verksamheten. Kostnader kan observeras inom alla verksamhetsområden, däremot går inte alltid prestationer att observera direkt i alla verk30
samheter. Prestationer går att mäta på ett robust sätt inom skolverksamhet. Inom andra verksamheter finns bara indikatorer. Prestationer
inom skolverksamhet kan mätas som merit/betygspoäng i grund- och
gymnasieskola. Inom barn- och äldreomsorgen är det svårt att mäta prestationer. Inom äldreomsorg kan prestationer indikeras i någon mån
med rehabiliteringstid, men det ger ett mer trubbigt mått. Inom förskolan bedöms möjligheterna än mer begränsade.
I valet mellan precision och täckningsgrad kommer undersökningen att
prioritera precision i mätning. Argumentet är att den större risken för
mätfel inte kan uppvägas av en högre täckningsgrad. Den högsta mätnoggrannheten (reliabilitet) kan uppnås vid mätning av prestationer i
grundskolans årskurs 9. Det fångar upp en sammanvägd prestation för
9 skolår och möjligen indirekt 5 år i förskola. Varje elev stannar inte
inom samma kommun under hela grund- och förskoletiden. Flyttning
förkortar den tid som respektive kommun kan påverka respektive elevs
prestation. I undersökningen antas effekten av flyttning inte påverka resultatet systematiskt. Under gymnasiet sker större omflyttningar mellan
kommunerna pga. olika tillgång och inriktning på utbildning. Knappt 30
procent av kommunerna erbjuder inte gymnasieutbildning. Den högre
omflyttningsgraden i gymnasieskolan minskar matchningen av strukturella faktorer och prestationer. Genom att det finns uppgifter på hur stor
andel som genomför skolgång utanför hemkommunen, går det dock att
kontrollera för eventuella systematiska effekter av flyttning. Detta är av
intresse även för att pröva antagandet om eventuella flyttningseffekter
i grundskolan.
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Därmed kommer effektivitetshypotesen som tidigare nämnts testas på
grund- och gymnasieskolan, men inte inom förskola och omsorgsverksamheter. Detta på grund av den ovan nämnda bristen på tillförlitliga
prestationsmått. Effektivitetsanalysen omfattar således ungefär 32 % av
kommunernas verksamhet – den del av verksamheten som tillskrevs
grund- och gymnasieskolan i kommunernas genomsnittliga budgetar
mellan 2005 och 2009.
Den observerade effektiviteten tar inte hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna. För att kunna kontrollera för det senare används en statistisk modell där omvärldsfaktorer vägs in. För att veta hur
mycket de exogena eller yttre faktorerna spelar in skattas en regressionsmodell för prestationer, och en för kostnader. En viktig utgångspunkt
för den statistiska analysen är att de variabler som ingår inte ska vara
självvalda av kommunerna, men ändå ge en signifikant effekt på utfallet i den kommunala verksamheten. Variablerna ska vara exogent givna.
Variablerna ska vara de ramfaktorer som kommunen har att arbeta med
för att uppnå sina resultat. Därmed blir den skattade effektiviteten den
som teoretiskt kan förväntas givet de exogena faktorer som påverkar
kommunen. Skillnaden mellan den observerade effektiviteten och den
teoretiskt förväntade definieras som effektivitetsgrad. Den kommun
som arbetar på ett kostnadseffektivt sätt givet de ramfaktorer som finns,
kommer att uppnå en högre effektivitet än den förväntade, och därmed
en effektivitetsgrad som är större än 1. Givet att effektivitetshypotesen är
riktig ska skillnader i effektivitetsgrad förklara skillnader i skattesats.
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Tabell 3.2 Variabler
som används i undersökningen
Förklaring
Beskrivning
Förkortning
Beskrivning
Förkortning Förklaring
SKA
Skatt
Skattesats
för skattad
primärkommun
Relationen
mellan
och verklig
Förklaring
Beskrivning
Förkortning
SKA
Skatt
Skattesats
för
primärkommun
EFG
Effektivitetsgrad
effektivitet
SKA
Skatt
Skattesats för primärkommun

EFS
EFV
SEG
SES
SEV
KOS
BET
PER

Effektivitet skattad
Effektivitet verklig
Servicegrad
Service skattad
Service verklig
Kostnad
Betyg
Personal

FÖR
POJ
TÄT
AVS
INK
INV
FOL
FÖG
ANE
TID

Föräldrar
Pojkar
Tätortsgrad
Avstånd
Inkomstnivå
Invandrare
Folkmängd
Försörjningsgrad
Antal elever/äldre
Tid

Skattad effektivitet
Observerad effektivitet
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Relationen mellan skattad och verklig service
Skattad service
Observerad service
Totalkostnad för grundskola per elev
Meritpoäng (genomsnitt) i kommunen
Personaltäthet
Föräldrarnas utbildningsnivå; 1=grundskola;
2= gymnasieskola; 3=högre utbildning
Andelen pojkar
Andel av befolkningen som bor i tätort
Avstånd till närmaste granne
Medelinkomsten i kommunen
Andel av befolkningen med utländsk bakgrund
Folkmängd i kommunen
Försörjningsgraden i kommunen
Antal personer i ålder 7-15 år/>74
Aktuellt år

I tabell 3.2 redovisas variablerna som ingår i undersökningen. De variabler som används för
att förklara prestationer och kostnader är föräldrarnas utbildnings- och inkomstnivå, andelen
pojkar, invandrare, avstånd, folkmängd och
39 antalet elever. De respektive variablerna kan
motiveras som följer.
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I tabell 3.2 redovisas variablerna som ingår i undersökningen. De variabler som används för att förklara prestationer och kostnader är föräldrarnas utbildnings- och inkomstnivå, andelen pojkar, invandrare, avstånd,
folkmängd och antalet elever. De respektive variablerna kan motiveras
som följer.
Föräldrarnas utbildningsbakgrund (FÖR); Föräldrar med en lång utbildning ger sina barn andra förutsättningar genom fostran, uppmuntran,
värderingar och direkt hjälp i skolarbetet. Barn till välutbildade föräldrar har därför ofta högre betyg än barn till lågutbildade (se exempelvis
Skolverket PM 2011:14; Skolverket PM 2009:73; Statistiska Centralbyrån
2007:2). På motsvarande sätt kan föräldrarnas inkomstnivå (INK) ge positiva effekter på betyg. När föräldrarnas utbildning ger en betygspremie,
kan det på motsvarande sätt antas att inkomst, genom att det avspeglar
individens humankapital, kan påverka betyg positivt. Inkomst kan helt
enkelt fånga upp humankapitaleffekter (t.ex. utbildning på arbetet, erfarenhet, etc.) som inte utbildningsvariabeln mäter. I linje med tidigare
resultat antas att andelen pojkar (POJ) och invandrare (INV) (inkluderar
både första och andra generationens invandrare), ger upphov till en negativ effekt på betygen. Utöver dessa traditionella faktorer, kan det finnas andra saker som påverkar elevernas betyg. Det kan exempelvis vara
skillnader i prestationer mellan elever som bor i tätort (TÄT) och landsbygd, även om riktningen på sambandet är osäkert. Vidare kan en faktor
som avstånd (AVS) påverka betyg, genom att det potentiellt riskerar att
minska den tid som eleverna har till arbete efter skoltid. Vidare kan det
finnas anledning att undersöka hur demografiska faktorer påverkar betyg. Antalet elever i skolålder kan vara en faktor som påverkar möjligheterna att organisera verksamheten. När folkmängden och elevantalet är
lågt kan det resultera i sammanslagning av klasser med elever från olika
åldrar. Detta kan försvåra progression.
Den andra hypotesen handlar om servicegrad. I undersökningen definieras servicegrad som förhållandet mellan den observerade och den
skattade servicen. Den skattade servicen tar hänsyn till yttre omständigheter som påverkar förutsättningarna att leverera en tjänst, medan den
observerade servicen inte tar hänsyn till att förutsättningarna varierar
mellan kommunerna. Genom att mäta förhållandet mellan den skattade
och den observerade servicen går det att fånga upp hur väl kommunen
presterar givet yttre förutsättningar.
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Den andra hypotesen handlar om servicegrad. I undersökningen definieras servicegrad som
Den andra hypotesen handlar om servicegrad. I undersökningen definieras servicegrad som
förhållandet mellan den observerade och den skattade servicen. Den skattade servicen tar
förhållandet mellan den observerade och den skattade servicen. Den skattade servicen tar
hänsyn till yttre omständigheter som påverkar förutsättningarna att leverera en tjänst, medan
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Där SES är personaltätheten; FÖR är föräldrarnas utbildningsbakgrund; POJ är andel pojkar;
TAT är tätortsgrad; AVS är avstånd; INK är inkomstnivå; INV är andel invandrare; FOL är
folkmängd; FÖG är försörjningsgrad; ANE är antal elever/äldre i skola/äldreomsorg. För
detaljer, se tabell 3.2
Utifrån de metodologiska avväganden41 som redovisats ovan prövas service- och
effektivitetshypoteserna i de följande kapitlen. För att sätta in verksamhetsanalyserna i ett
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Där SES är personaltätheten; FÖR är föräldrarnas utbildningsbakgrund;
POJ är andel pojkar; TAT är tätortsgrad; AVS är avstånd; INK är inkomstnivå; INV är andel invandrare; FOL är folkmängd; FÖG är försörjningsgrad;
ANE är antal elever/äldre i skola/äldreomsorg. För detaljer, se tabell 3.2
Utifrån de metodologiska avväganden som redovisats ovan prövas service- och effektivitetshypoteserna i de följande kapitlen. För att sätta in
verksamhetsanalyserna i ett sammanhang kommer först kommunernas
övergripande ekonomi att presenteras. I korthet kartläggs fördelning
och utvecklingen av kostnader efter huvudverksamheter, samt skillnader och likheter mellan olika kommungrupper.

3.2 Ekonomisk översikt
Primärkommunernas verksamheter omfattar flera samhällsområden.
De största verksamheterna är utbildning, omsorg och infrastruktur,
följt av kultur och fritidstjänster samt affärsfinansierade tjänster inom
energi och återvinning. Verksamheterna finansieras genom skatter och
avgifter. I det följande beskrivs kommunernas övergripande verksamheter utifrån intäkts- och kostnadssidan.
3.2.1 Inkomststruktur
Kommunernas huvudsakliga intäkter kommer från skatter, verksamhetsintäkter och generella bidrag och utjämning. Skatteintäkterna uppgår till i genomsnitt 35 tkr per invånare 2009, verksamhetsintäkterna
till 12 tkr, och statsbidrag till knappt 10 tkr. Mellan 2005 och 2009 har
intäkterna totalt ökat från 50 till 57 tkr per invånare. Inkomststrukturen har förändrats något i riktning mot relativt sett större skatteintäkter och lägre avgiftsintäkter. Andelen statsbidrag har i stort sett varit
oförändrad mellan åren 2005 och 2009.
Figur 3.1 Primärkommunernas intäkter per invånare i genomsnitt 2005-2009

























Skatteintäkter per invånare varierar betydligt mellan kommuner. Den lägsta skatteinkomsten
42 invånare i genomsnitt under perioden 2005 till
låg på 24 tkr och den högsta på 55 tkr per
2009. De högsta skatteinkomsterna finns i Stockholm. Bland de nio Stockholmskommuner
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Tabell
3.3 Primärkommunernas intäkter per invånare i alla kommuner, Stockholms
Tabell 3.3 Primärkommunernas intäkter per invånare i alla kommuner, Stockholms
nettobidragskommuner ochoch
skogslänen,
deskriptiv
statistik,
2005-2009.
nettobidragskommuner
skogslänen,
deskriptiv
statistik,
2005-2009.
Alla kommuner

Medel
Median
Max
st.av
min

Skatter
33 390
33 328
55 151
3 348
23 550

Stats
Avgifter bidrag
11 571 8 955
11 045 8 504
30 480 27 486
3 496
4 894
5 765
15

Stockholm nio

Skatter
40 022
39 234
55 151
5 993
31 379

Stats
Avgifter bidrag
10 371 3 797
9 998
3 067
15 719 13 752
1 925
3 582
7 082
48

Skogslänen
Skatter
33 803
33 722
43 865
2 821
26 195

Avgifter
13 406
12 549
30 480
3 911
6 041

Stats
bidrag
12 843
12 320
27 486
5 752
2 108

Notera: Skogslänen omfattar Värmland, Dalarna och Norrlandslänen. Nettobidragskommunerna Ekerö, Täby,
Danderyd, Sollentuna, Stockholm, Nacka, Solna, Lidingö, Vaxholm.
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36
(40 tkr per invånare). Dessa stora skillnader reser frågor om hur avgiftsoch skattepolitiken hänger samman.

Statistik på området visar att kommuner med höga avgifter generellt har
högre skatter per invånare. Avgifts- och skattepolitiken ser ut att följas
åt för att möta förändrade kostnader. Därmed är det svårt att se något
stöd för att kommunerna som har låga skatter istället har höga avgifter.
I tabell 3.4 presenteras resultatet från analys av effekten av verksamhetsintäkter på skattesats. Avgiftsintäkter har en signifikant positiv effekt
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21.44
21.56
23.79
1.06
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21.52
21.76
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1.17
17.12

Stockholm nio
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18.69
18.66
19.88
0.71
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22.41
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Bland de Stockholmskommuner som är nettobidragsgivare till det kommunala
skatteutjämningssystemet (S9) har medelskatten minskat från 18.69 kr till 18.21. I skogslänen
(SL) har skatten ökat i medel från 22.36 till 22.43. Inom gruppen S9 är den lägsta skatten 17.6
år 2005 och 17.1 år 2010. Inom gruppen SL är den lägsta skatten 20.9 och högsta 23.6 både år
2005 och 2010.
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3.2.2

Kostnadsstruktur

Bland de Stockholmskommuner som är nettobidragsgivare till det kommunala skatteutjämningssystemet (S9) har medelskatten minskat från
18.69 kr till 18.21. I skogslänen (SL) har skatten ökat i medel från 22.36
till 22.43. Inom gruppen S9 är den lägsta skatten 17.6 år 2005 och 17.1 år
2010. Inom gruppen SL är den lägsta skatten 20.9 och högsta 23.6 både
år 2005 och 2010.
3.2.2 Kostnadsstruktur
Kommunernas verksamhet består till största del av att utbildning och
omsorg. Bruttokostnader för barnomsorg, för-, grund- och gymnasieskola
omfattade 45 procent av alla egentliga kostnader (exkluderar affärsverksamhet) i genomsnitt för landets kommuner år 2009 . Grund- och gymnasieutbildning stod för 32 procent och förskola och barnomsorg för 13
procent av genomsnittsbudgeten. Det andra stora verksamhetsområdet
är vård av äldre och funktionshindrade - den delen stod för 35 procent
av genomsnittsbudgeten år 2009. De övriga 20 procenten av budgeten
utgörs i fallande ordning av infrastruktur, individ- och familjeomsorg,
fritidsverksamhet, kultur, politisk verksamhet och särskilt riktade insatser. I figur 3.2 presenteras kostnadsutvecklingen för verksamheter för
alla landets kommuner 2005-2009.
Under perioden 2005 till 2009 har bruttokostnaderna ökat mest inom
vård av äldre och funktionshindrande. Av den totala kostnadsökningen
(brutto) under perioden stod äldre och funktionshindrade för 44 %, följt
av förskola och (18 %) och utbildning (18 %). Utbildningssektorn har varit
betydligt mindre kostnadsdrivande än de övriga verksamhetsområdena
sett till kostnadsandelen. Utbildningssektorn har en kostnadsandel på
en tredjedel, men ett bidrag till kostnadsökningen som knappt uppgår
till en femtedel. Äldre- och barnomsorgen har bidragit relativt sett mer i
förhållande till verksamhetens kostnadsandel.
Stigande kostnader kan mötas med högre grad av egenfinansiering inom
kommunerna. Egenfinansiering utgörs av avgifter, taxor, hyres- och
försäljningsintäkter som kommer in från respektive verksamhet (verksamhetsintäkter). Utöver verksamhetsintäkter kan nettokostnaderna för
kommunerna påverkas av förändrade statsbidrag. En ökad bruttokostnad kan alltså ge mer eller mindre effekt på nettokostnader givet förändringar i statsbidrag och verksamhetsintäkter.
I figur 3.2 redovisas bruttokostnader, avgifter och bidrag per invånare efter verksamheter i landets kommuner. Sett till avgifter och bidrag visar
undersökningen att bruttokostnaderna inom utbildning har ökat medan
avgifts- och bidragsökningen har varit i stort sett oförändrade per invånare under perioden 2005 till 2009.
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landets kommuner. Sett till avgifter och bidrag visar undersökningen att bruttokostnaderna
inom utbildning har ökat medan avgifts- och bidragsökningen har varit i stort sett oförändrade
per invånare under perioden 2005 till 2009.
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tkr för
SL. Kostnadsutvecklingen
förändringen
och kommuner
under
perioden 2005 tilloch2009.
Brut- i
avgifter
och bidrag har
sett skett
i samma
taktlandet
för S9, SL
och övriga
i landet
tokostnaderna
föri stort
S9 ligger
i nivå
med
i övrigt
ochkommuner
SL har lägre
under perioden 2005 till 2009.

kostnader än genomsnittet per invånare. Nettokostnaderna uppgår till
9 tkr per invånare för riket, 8.5 tkr för S9 och 7.5 tkr för SL. Kostnadsutvecklingen och förändringen i avgifter och bidrag har i stort sett skett
i samma takt för S9, SL och övriga kommuner i landet under perioden
2005 till 2009.
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Figur 3.3 Brutto- och nettokostnader per invånare i förskola, barnomsorg i
medeltal
för riket
Stockholm
(S9) ochi förskola,
kommuner
i skogslänen
(SL) för
Figur
3.3 Bruttooch (alla),
nettokostnader
per9invånare
barnomsorg
i medeltal
Figur
3.3 Bruttooch2009.
nettokostnader
per invånare
i förskola,
i medeltal
för
perioden
2005
till
riket
(alla),
Stockholm
9 (S9) och kommuner
i skogslänen
(SL)barnomsorg
perioden 2005
till 2009.
riket (alla), Stockholm 9 (S9) och kommuner i skogslänen (SL) perioden 2005 till 2009.
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15 tkratt
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riket, 14 tkr för S9
och
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15.9för
tkr riket,
för SL.12.2
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uppgifter
visar
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på
13.9
tkr
för
S9
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tkrfrån
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SL.
riket, 14 tkr för S9 och knappt 15.9 tkr för SL. Motsvarande uppgifter14från
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nettokostnaderna
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13.9
tkr
för
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12.2
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S9
och
14
tkr
för och
SL.
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över
tid
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brutto2005 visar att nettokostnaderna låg på 13.9 tkr för riket, 12.2 för S9 och
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över
tid
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situationen
SL
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bruttooch
nettokostnader
utbildningsverksamhet
än S9.
14 tkr för SL.förUtvecklingen
över tid har
inte förändrat situationen - SL har
nettokostnader för utbildningsverksamhet än S9.
både högre brutto- och nettokostnader för utbildningsverksamhet än S9.
Figur 3.4 Brutto- och nettokostnader per invånare för utbildning i genomsnitt i riket (alla),
Figur3.4
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invånare
för
utbildning
i genomsnitt
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perper
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för
utbildning
i riket
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9 (S9)och
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I figur 3.5 presenteras brutto- och nettokostnader per invånare för äldreomsorg och för
figur3.5
3.5presenteras
presenteras
brutto- och
nettokostnader
per invånare
för äldre- och för
I Ifigur
per invånare
föri äldreomsorg
funktionshindrade
i hela bruttolandet och
(alla),nettokostnader
för nettobidragskommunerna
Stockholm (S9)
och
omsorg
och
för
funktionshindrade
i
hela
landet
(alla),
för
nettobidragsfunktionshindrade
i hela perioden
landet (alla),
Stockholmskiljer
(S9) och
skogslänen
(SL) under
2005förtillnettobidragskommunerna
2009. Kostnaderna peri invånare
sig
kommunerna
Stockholm
(S9)2005
och skogslänen
(SL) under perioden
2005
skogslänen
(SL) iunder
perioden
tillSL
2009.
Kostnaderna
per invånare
sig
dramatiskt
mellan
kommungrupperna.
Inom
uppgick
bruttokostnaden
år 2009 skiljer
till 21 tkr
till 2009.mellan
Kostnaderna
per invånare
skiljer
sig dramatiskt
mellan
komdramatiskt
kommungrupperna.
Inom
SL
uppgick
bruttokostnaden
år
2009
till
21
och nettokostnaden till 17.5 tkr. Motsvarande för S9 var 14 tkr i bruttokostnad och 11.5 tkrtkri
mungrupperna.
Inom
uppgick
bruttokostnaden
2009
till 21 tkr och 11.5 tkr i
och
nettokostnaden
17.5SLtkr.
Motsvarande
var 14årtkr
i bruttokostnad
nettokostnad
per till
invånare.
Sedan
2005 för
harS9 skillnaderna
mellan de och
senare två
nettokostnaden
till
17.5 tkr.Sedan
Motsvarande
för S9skillnaderna
var 14 tkr i bruttokostnad
nettokostnad
per
invånare.
2005
har
mellan
de med
senare
kommungrupperna snarare vuxit än minskat. Inom SL har bruttokostnaderna ökat
drygttvå
3
kommungrupperna
snarare
vuxit
än
minskat.
Inom
SL
har
bruttokostnaderna
ökat
med
drygt 3
tkr per invånare och inom S9 med knappt 2 tkr per invånare.
tkr per invånare och inom S9 med knappt 2 tkr per invånare.
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och 11.5 tkr i nettokostnad per invånare. Sedan 2005 har skillnaderna
mellan de senare två kommungrupperna snarare vuxit än minskat.
Inom SL har bruttokostnaderna ökat med drygt 3 tkr per invånare och
inom S9 med knappt 2 tkr per invånare.
Figur 3.5 Brutto- och nettokostnader per invånare för äldreomsorg och för
funktionshindrade
riket (alla), i Stockholm
9 (S9)
och i skogslänen
(SL)i perioFigur
3.3 Brutto- och inettokostnader
per invånare
i förskola,
barnomsorg
medeltal för
den(alla),
2005 Stockholm
till 2009. 9 (S9) och kommuner i skogslänen (SL) perioden 2005 till 2009.
riket




































Kartläggningen av kommunernas kostnadsutveckling visar att utbildI figur
visas brutto-med
och vård
nettokostnader
per invånare
för utbildning ihar
genomsnitt
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S9mest
och SL
under
perioden
2005
till
2009.
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till knappt 16
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tkrKostnadsutvecklingen
för riket, 14tkr för S9 och
strax
över
16tkr
för
SL.
Samma
år
uppgick
nettokostnaderna
till
har inte varit jämt fördelad över landet. Ökningen
15har
tkrvarit
för riket,
14
tkr
för
S9
och
knappt
15.9
tkr
för
SL.
Motsvarande
uppgifter
från
2005
större i skogslänen än i nettobidragskommunerna i Stockholm,
visar
att har
nettokostnaderna
lågförstärka
på 13.9 strukturella
tkr för riket,kostnadsskillnader
12.2 för S9 och 14
tkr för SL.
vilket
bidragit till att
melUtvecklingen
tid har inte förändrat
situationen För
- SL
både
högre
brutto- och
lan dessa tvåöver
kommungrupper
under perioden.
att har
möta
ökade
kostnettokostnader
utbildningsverksamhet
än S9.
nader visar för
analysen
att både skatter
och avgifter följs åt. Kommuner
med höga avgifter har (allt annat lika) höga skatter. För att närmare studera3.4
hur
skatter
sammanper
med
strukturella
skillnader
och serviFigur
Bruttoochhänger
nettokostnader
invånare
för utbildning
i genomsnitt
i riket (alla),
i Stockholm
9 (S9)
och
skogslänen
(SL) perioden 2005
till 2009.
cenivå, följer
här
eni analys
av kommunernas
förskoleverksamhet.


3.3 Förskolan

Förskole- och barnomsorgsverksamhet har en central roll i 
samhället.


Förskolan erbjuder medborgarna möjlighet till stöd, hjälp och ökad fri

het
att välja hur tid för arbete, omsorg och ledighet ska fördelas i var

 För samhället i stort innebär det att fler människor kan
dagen.
förvärvs

arbeta.
Förskola
har
bidragit
till
ett
ökat
arbetsutbud
och
till
en ökad

 i stort,
jämställdhet.
Med
dess
centrala
roll
för
människor
och
samhället







är det av stor betydelse att alla får samma möjlighet att till samma kost
nad få tillgång
till likvärdig förskola.
Vilken servicenivå kommunerna
själva väljer är valfritt, men det är ett mål att för samma skatt och avgift
samma
välfärd. För
att undersöka
om så är fallet
prövas för
det äldreomsorg
i följande och för
I få
figur
3.5 presenteras
bruttooch nettokostnader
per invånare
kapitel om skillnader
i skatt(alla),
kan för
förklaras
av skillnader i servicegrad
funktionshindrade
i hela landet
nettobidragskommunerna
i Stockholmi (S9) och
förskolan.(SL) under perioden 2005 till 2009. Kostnaderna per invånare skiljer sig
skogslänen
dramatiskt mellan kommungrupperna. Inom SL uppgick bruttokostnaden år 2009 till 21 tkr
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och nettokostnaden till 17.5 tkr. Motsvarande för S9 var 14 tkr i bruttokostnad och 11.5 tkr i
nettokostnad per invånare. Sedan 2005 har skillnaderna mellan de senare två

I tabell 3.6 presenteras nyckelfaktorer och målvariabler för förskola i
Stockholm
9 (nettobidragskommunerna
Ekerö,
Täby, Danderyd,
SollenTill skillnad från
figur 3.3. där kostnaden per invånare
redovisades,
så är kostnaden
per barn
tuna,
Stockholm,
Nacka,
Solna,
inom Stockholm
9 (S9)
i nivå med
riket.Lidingö, Vaxholm), skogslänen och hela
landet
(riket)
underavperioden
2005och
tillmålvariabler
2009. Av för
statistiken
framgår
att
Tabell 3.6
Beskrivning
n yckelfaktorer
barnsomsorg
och förskola,
deskriptiv statistik
Stockholm 9, skogslänen
Riket 2005-2009.
kostnaderna
för för
barnomsorgen
varierar och
betydligt
inom landet. De lägsta kostnaderna uppgår i genomsnitt
till964tkr per barn i riket, och de
Panel 1 Stockholm
Barn 1-6
högsta tillKostnad
143tkr Barn
per per
barn. Till skillnad från figur 3.3. där kostnaden
per
barn sysselsatt*
Tätortsgrad
Avstånd
Inkomstnivå
invånare per
redovisades,
så är
kostnaden
per barn
inom Folkmängd
Stockholm 9år(S9) i
Medelmed103
524
5.3
94
42
294 353
128 618
9 518
nivå
riket.
Median

105 494

5.3

100

32

282 950

59 912

3 906

Max 3.6134
207
5.7av nyckelfaktorer
100
102och målvariabler
435 800
802
58 341
Tabell
Beskrivning
för642barnsomsorg
St.av.
13
813
0.3
11
27
49
223
236
077
16 324
och förskola, deskriptiv statistik för Stockholm 9, skogslänen och Riket
2005Min
64 175
4.6
68
16
229 000
10 065
929
2009.
Panel 2 Skogslänen

Medel
Median
Max
St.av.
Min

Kostnad
per barn
107 871
107 603
142 704
11 151
75 089

Barn 1-6
barn per
år
sysselsatt Tätortsgrad Avstånd Inkomstnivå Folkmängd
5.2
67
539
180 151
20 111
1 187
5.2
68
403
178 200
11 032
621
6.8
93
2 188
239 700
112 250
7 484
0.4
15
407
15 652
22 402
1 419
3.9
30
67
152 200
2 533
120

Medel
Median
Max
St.av.
Min

Kostnad
per barn
103 990
104 000
142 704
10 722
64 175

Barn 1-6
barn per
år
sysselsatt Tätortsgrad Avstånd Inkomstnivå Folkmängd
5.3
74
283
194 007
31 481
2 078
5.3
75
209
187 200
15 279
972
6.8
100
2 188
435 800
802 642
58 341
0.4
15
285
29 381
60 630
4 168
3.7
0
16
152 200
2 533
120

Panel 3 Riket

Notera: Skogslänen omfattar Värmland, Dalarna och Norrlandslänen. Nettobidragskommunerna Ekerö, Täby,
Danderyd, Sollentuna, Stockholm, Nacka, Solna, Lidingö, Vaxholm. * Sysselsatt räknas i årsarbeten.
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i riket
(6.6 %)
andel
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än i riket
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%) och
i S9 (7.4 i%).
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och i S9
(7.4i SL
%).(5.9%)
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förklarar
skillnaderna
resultaten
mellanförklarar
figur 3.3 och
tabell 3.6.
Av tabell 3.6i framgår
att detmellan
finns skillnader
i antal
per sysselsatt
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resultaten
figur 3.3
ochbarn
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helårsarbetstid).
I SL
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3.6
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i riket och
i
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i
SL
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i
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S9. Även andra faktorer som kan påverka kostnaderna skiljer sig mellan kommungrupperna. Avstånden är längre, tätortsgraden är lägre och
För att undersöka
hur olikai SL
faktorer
samvarierar har en analys av parvisa samband
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är mindre
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och -1 indikerar ett starkt positivt respektive starkt negativt samband.
Tal nära 0 visar att sambandet är svagt, dvs. en stor ökning/minskning
i den ena variabeln innebär en och liten ökning/minskning i den andra
parvariabeln.
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nära
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är i sin tur nära sammankoppade; inkomstnivå, folkmängd och barn i
relaterade
till varandra.
förskoleålder är starkt relaterade till varandra.
Tabell 3.7
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av samband
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och målvariabler
för
Tabell
ys av samband
mellanmellan
n yckelfaktorer
och målvariabler
för barnsomsorg
och
förskola i riket
barnsomsorg
och 2005-2009.
förskola i riket 2005-2009.
Barn 1-6
Kostnad Barn per
år
per barn sysselsatt Tätortsgrad Avstånd Inkomstnivå Folkmängd
Kostnad per
barn
Barn per
sysselsatt
Tätortsgrad
Avstånd
Inkomstnivå
Folkmängd
Barn 1-6 år

1.00
-0.47
-0.02
0.18
0.08
0.09
0.09


1.00
0.02
-0.22
0.05
-0.08
-0.07










1.00
-0.50
0.57
0.37
0.38



1.00
-0.44
-0.23
-0.24




1.00
0.27
0.31




1.00

1.00

1.00

Notera; Tal i fet stil indikerar signifikanta samband (p-value<0.05)
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Analysen visar att de flesta
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somflera
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barn i SL i jämförelse med S9. Längre avstånd, mindre folkmängd och en lägre andel barn
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gör att verksamheterna systematiskt har något fler sysselsatta per barn i SL, men även i andra
delar av landet med liknande förhållanden. 50
De strukturella faktorerna är naturligtvis långt
ifrån hela förklaringen till skillnader mellan kommunerna. Analysen visar att en stor del av

Analysen visar att det finns flera strukturella faktorer som bidrar till att
det är fler sysselsatta per barn i SL i jämförelse med S9. Längre avstånd,
mindre folkmängd och en lägre andel barn gör att verksamheterna systematiskt har något fler sysselsatta per barn i SL, men även i andra delar av
landet med liknande förhållanden. De strukturella faktorerna är naturligtvis långt ifrån hela förklaringen till skillnader mellan kommunerna.
Analysen visar att en stor del av variationen inte är systematisk relaterad
till strukturella faktorer. En hög grad av slumpmässighet i relationen
mellan barn och personal visar att tillfälliga faktorer gör det svårt att
exakt
förutsäga
personaltäthet
somtillen strukturella
viss kommun
väljer vid
variationen
inte vilken
är systematisk
relaterad
faktorer.
En en
hög grad av
viss
tidpunkt.
slumpmässighet i relationen mellan barn och personal visar att tillfälliga faktorer gör det svårt
att exakt
vilken
personaltäthet
som en viss kommun
vid en vissoch
tidpunkt.
Tabell
3.8förutsäga
Skattning
av service
(antal sysselsatta*
per barn)väljer
i barnomsorg
Tabell
3.8
Skattning
av
service
(antal
s
ysselsatta*
per
barn)
i
barnomsorg
och
förskola
förskola.
Variabel
Koefficient P-värde
Tätortsgrad .0000873 0.020
Avstånd
.0000218 0.000
Inkomstnivå
Folkmängd
Barn 1-6 år
Konstant
R2

2.79e-08
2.28e-07
-2.97e-06
.1683145
0.13

0.189
0.022
0.042
0.000

Anm: Sysselsatta räknas i årsarbetstid.

Med hjälp av resultatet i tabell 3.8 har kommunernas skattade service
Med hjälp av resultatet i tabell 3.8 har kommunernas skattade service beräknats. Den skattade
beräknats. Den skattade servicen uttrycks i form av personaltäthet (sysservicen uttrycks i form av personaltäthet (sysselsatta per barn) givet de omvärldsfaktorer som
selsatta
per barn) givet
som styr verksamheten.
För barn- och
styr verksamheten.
För de
attomvärldsfaktorer
jämföra hur kommunerna
har tillhandahållit
att
jämföra
hur
kommunerna
har
tillhandahållit
barnoch
förskoletjänsförskoletjänster till medborgarna har den verkliga servicenivån satts i relation till den skattade
ter
till medborgarna har den verkliga servicenivån satts i relation till den
servicenivån.
skattade servicenivån.

linje med
med servicehypotesen
servicehypotesen ska
kommuner
medmed
högre
servicegrad
även uppvisa
II linje
ska
kommuner
högre
servicegrad
även en högre
skatt. I tabell
3.9 presenteras
resultatet
från den analysen.
Servicegraden
en positiv effekt
uppvisa
en högre
skatt. I tabell
3.9 presenteras
resultatet
från denhar
analypå skatten.
Det betyder
atten
kommuner
som harpåfler
sysselsatta
barn än
förväntade även
sen.
Servicegraden
har
positiv effekt
skatten.
Detper
betyder
attdetkomhar en högre
Kommuner
som per
väljerbarn
att erbjuda
förskola med
fler har
sysselsatta
per barn
muner
som skatt.
har fler
sysselsatta
än detenförväntade
även
en
har även
en generellt
högresom
skattesats
kommuner.
Kommuner
låga skatter har
högre
skatt.
Kommuner
väljeränattandra
erbjuda
en förskola
med med
fler sysgenerelltper
färrebarn
sysselsatta
peren
barn.
Resultatet
är signifikant,
ger ett kommulågt förklaringsvärde.
selsatta
har även
generellt
högre
skattesatsmen
än andra
Skillnader
i
servicegrad
förklarar
dock
endast
1
procent
av
variationen
i
skattesats
ner. Kommuner med låga skatter har generellt färre sysselsatta per barn.
Tabell3.9 Effekten
av servicegrad
på skattesats.
Resultatet
är signifikant,
men ger
ett lågt förklaringsvärde. Skillnader i
servicegrad
förklarar
dock
endast
1
procent av variationen i skattesats
Variabel
Koefficient P-värde

Servicegrad
Konstant
R2

1.275984
20.16125
0.0067

0,003
0,000

Analysen visar att den självvalda servicegraden påverkar skatterna. Det resultatet står sig även
när strukturella skillnader har tagits med i analysen. Resultatet ger ett svagt stöd för hypotesen
att kommuner som har högre skattesatser
även har fler sysselsatta per barn i förskolan.
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Skillnader i självvald servicegrad inom förskolan förklarar 1 procent av variationerna i
skattestas mellan landets kommuner.

har även en generellt högre skattesats än andra kommuner. Kommuner med låga skatter h
generellt färre sysselsatta per barn. Resultatet är signifikant, men ger ett lågt förklaringsvärd
Skillnader i servicegrad förklarar dock endast 1 procent av variationen i skattesats
Tabell3.9
på på
skattesats.
Tabell3.9Effekten
Effektenavavservicegrad
servicegrad
skattesats.
Variabel
Servicegrad
Konstant
R2

Koefficient P-värde
1.275984 0,003
20.16125 0,000
0.0067

Analysen
självvalda
servicegraden
påverkar
skatterna.
Det resultatet
står sig äve
Analysen visar
visaratt
attden
den
självvalda
servicegraden
påverkar
skatterna.
Det
när
strukturella
har strukturella
tagits med i analysen.
Resultatet
germed
ett svagt
stöd för hypotese
resultatet
står skillnader
sig även när
skillnader
har tagits
i anaatt
kommuner
som
skattesatser
även har
sysselsatta
lysen.
Resultatet
gerhar
ett högre
svagt stöd
för hypotesen
att fler
kommuner
somper
harbarn i förskola
högre skattesatser
även
har fler sysselsatta
per barn
i förskolan.
SkillnaSkillnader
i självvald
servicegrad
inom förskolan
förklarar
1 procent
av variationerna
der i självvald
servicegrad
inom förskolan förklarar 1 procent av variatioskattestas
mellan
landets kommuner.
nerna i skattestas mellan landets kommuner.
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3.4 Grundskolan

Utbildningssektorn är ett kärnområde för kommunernas verksamhet. Grundskolan är de
Utbildningssektorn är ett kärnområde för kommunernas verksamhet.
största delen av kommunernas utbildningsverksamhet. Kommunerna har det övergripand
Grundskolan är den största delen av kommunernas utbildningsverkansvaret
att organisera och att administrera verksamheterna. Ett ökat inslag av fria skolform
samhet. Kommunerna har det övergripande ansvaret att organisera och
att administrera verksamheterna. Ett ökat inslag av fria skolformer har
minskat kommunernas utbildningsutbud. Oavsett val av organisationsform har kommunerna det övergripande ansvaret för att erbjuda den
obligatoriska utbildningsformen. För att studera skillnader i effektivitet
gällande hur kommunerna organiserar verksamheten, samt skillnader i
servicegrad, följer nedan en analys av grundskolan.
I tabell 3.10 presenteras beskrivande statistik för grundskolan. Av tabellen framgår att kostnaden per elev uppgår till i genomsnitt 75 tkr för
landets kommuner. Den lägsta kostnaden uppgår till 60 tkr och den högsta till 106 tkr per elev i genomsnitt. Meritpoängen (sammanvägda betyg
från årskurs nio) uppgår i genomsnitt till 204. I kommunen med högst
betyg har eleverna i genomsnitt 255 meritpoäng. Lägst betyg har elever
i en kommun med i genomsnitt 155 meritpoäng. I landets grundskolor
uppgår personaltätheten i genomsnitt till 8.6 lärare per 100 elever. Den
personaltätaste kommunen har motsvarande 15.4 lärare och kommunen med lägst personaltäthet har 6.1 lärare per 100 elever.
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8.6 lärare per 100 elever. Den personaltätaste kommunen har motsvarande 15.4 lärare och
kommunen med lägst personaltäthet har 6.1 lärare per 100 elever.
Tabell 3.10
3.10 Deskriptiv
Deskriptiv statistik för
för grundskolan
Tabell
grundskolan

Medel
Kostnad
Betyg
Personal
Föräldrar
Pojkar
Tätortsgrad
Avstånd

74 886
204
8.6
2.1
52%
74
284

Inkomstnivå
Invandrare

198 081
10%

Folkmängd
31 580
Försörjningsgrad 76%
Antal elever
3 281

Median Max
106
74 100 660
204
255
8.5
15.4
2.1
2.7
52%
68%
75
100
209
2 188
191
454
400
100
9%
51%
819
15 270 769
76%
84%
1 698
68 656

Min

St.av.

60 100
155
6.1
1.8
37%
30
16
152
200
0%

7 650
10
0.8
0.1
4%
15
285

2 508
66%
238

61 098
3%
5 483

31 019
7%

Det finns
finnsenen
omvärldsfaktorer
påverkar
verksamheten
i grundskolan.
Det
rad rad
omvärldsfaktorer
somsom
påverkar
verksamheten
i grundFörutsättningarna
varierar medvarierar
bland annat
elevunderlag,
avstånd
och inkomstnivå.
skolan.
Förutsättningarna
med
bland annat
elevunderlag,
av- En faktor
som
har
visat
sig
spela
stor
roll
för
elevernas
prestationer
är
föräldrarnas
utbildning.
Som
stånd och inkomstnivå. En faktor som har visat sig spela stor roll för
framgår
av
tabellen
varierar
föräldrarnas
utbildningsnivå
mellan
2.7
och
1.8,
vilket
visar
att
elevernas prestationer är föräldrarnas utbildning. Som framgår av tabeldet
finns
kommuner
där
många
föräldrar
har
högre
utbildning
och
kommuner
där
inte
alla
len varierar föräldrarnas utbildningsnivå mellan 2.7 och 1.8, vilket visar
föräldrar
har gymnasieutbildning.
Resultatet
ligger i linje
med undersökningar
från skolverket
att
det finns
kommuner där många
föräldrar
har högre
utbildning och
(Skolverket
PM
2011:14;
Skolverket
PM
2009:73)
De
geografiska
förutsättningarna
varierar
kommuner där inte alla föräldrar har gymnasieutbildning. Resultatet ligbetydligt
mellan
kommunerna,
vilket
indikeras
av
både
andelen
som
bor
i
tätort
(tätortsgrad)
ger i linje med undersökningar från skolverket (Skolverket PM 2011:14;
och avstånd PM
inom
kommunen.
Vidare gör kommunernas
folkmängd
och bebefolkningens
Skolverket
2009:73)
De geografiska
förutsättningarna
varierar
åldersammansättning
att
elevunderlaget
varierar
betydlig.
I
den
minsta
kommunen
finns
tydligt mellan kommunerna, vilket indikeras av både andelen som bor i
endast
238
elever
i
grundskoleålder
och
i
den
största
finns
knappt
70
000.
Även
ekonomiska
tätort (tätortsgrad) och avstånd inom kommunen. Vidare gör kommunerskillnader
är tydliga
kommunerna
sett till både inkomstnivå
försörjningsgrad.
nas
folkmängd
ochmellan
befolkningens
åldersammansättning
attoch
elevunderlaget varierar betydlig. I den minsta kommunen finns endast 238 elever i
grundskoleålder och i den största finns knappt 70 000. Även ekonomiska
45
skillnader är tydliga mellan kommunerna sett till både inkomstnivå och
försörjningsgrad.
För att undersöka hur strukturella förutsättningar påverkar grundskolan
har en analys av parvisa samband genomförts. I tabell 3.11 presenteras
resultatet i form av en korrelationsmatris, där alla signifikanta (statistiskt säkerställda) samband indikeras med fetstil. Sambandets riktning
och styrka indikeras av talen i tabellen, där tal nära 1 och -1 indikerar
ett starkt positivt respektive starkt negativt samband. Tal nära 0 visar
att samband är svagt, dvs. en stor ökning/minskning i den ena variabeln
innebär en liten ökning/minskning i den andra parvariabeln.
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För
att undersöka
strukturella mellan
förutsättningar
grundskolan
harmen
en analys
I tabellen
kanhursamband
alla påverkar
variabler
iakttas,
detavsom är
parvisa samband genomförts. I tabell 3.11 presenteras resultatet i form av en
mest centralt för undersökning är sambanden som finns mellan de varikorrelationsmatris, där alla signifikanta (statistiskt säkerställda) samband indikeras med
abler som
ska förklaras
exogena
faktorerna.
fetstil.
Sambandets
riktning och och
styrkade
indikeras
av talen
i tabellen, där tal nära 1 och -1
indikerar ett starkt positivt respektive starkt negativt samband. Tal nära 0 visar att samband är
Kostnadsdrivande
faktoreri den
är ena
personaltäthet
Kostnadsbesvagt,
dvs. en stor ökning/minskning
variabeln innebär och
en litenavstånd.
ökning/minskning
i
den
andra parvariabeln.
kanutbildade
samband mellan
alla variabler
iakttas, men det
som är
sparande
faktorerI tabellen
är högt
föräldrar,
tätortsgrad,
höga
inkommest
förinvandrare,
undersökning är sambanden
som finns mellan
variabler som ska förklaras
ster,centralt
andel
stor folkmängd,
hög deförsörjningsgrad
och stort
och de exogena faktorerna.

elevunderlag. Faktorer som bidrar till högre betyg är högt utbildade
föräldrar, tätort,
avstånd,
höga och
inkomster,
stor folkmängd,
stort
elevunKostnadsdrivande
faktorer
är personaltäthet
avstånd. Kostnadsbesparande
faktorer
är högt
utbildade
tätortsgrad,
andel invandrare,
folkmängd,
derlag. Iföräldrar,
kommuner
medhöga
storinkomster,
andel invandrare
ochstor
pojkar
samthög
hög perförsörjningsgrad
stort elevunderlag.
som bidrar
högre betyg är högt
utbildade
sonaltäthet och
är betygen
lägre.Faktorer
I tabell
3.11till
presenteras
en korrelationsföräldrar, tätort, avstånd, höga inkomster, stor folkmängd, stort elevunderlag. I kommuner
matris
över
alla
variabler
som
undersökts
i
grundskolan
under
perioden
med stor andel invandrare och pojkar samt hög personaltäthet är betygen lägre. I tabell 3.11
2005
till
2009.
presenteras en korrelationsmatris över alla variabler som undersökts i grundskolan under
perioden 2005 till 2009.

Tabell 3.11 Korrelationsmatris för grundskolan

Tabell 3.11 Korrelationsmatris för grundskolan

Kost
nad

Betyg

Per
sonal

För
äldrar

Tätorts
Pojkar grad

Kostnad
1
Betyg
-0.02
1
Personal
1
0.61 -0.10
Föräldrar
1
-0.03 0.59
-0.16
Pojkar
0.03 -0.06 -0.02
1
0.03
Tätorts grad -0.39 0.10
1
-0.28
0.37
0.05
Avstånd
0.58
0.04
0.51
-0.14 -0.05 -0.50
Inkomst nivå -0.24 0.45
0.06
-0.35
0.66
0.57
Invand rare
0.01
-0.17 -0.06 -0.13 -0.03
0.50
Folk mängd
0.02
-0.05 0.12
-0.12
0.27
0.37
Försörjnings
grad
0.01
0.01
-0.03 0.00
0.04
0.04
Antal elever -0.09 0.14
-0.16
0.02
0.30
0.41
Notera: Tal i fet stil indikerar signifikanta samband (p-value<0.05)

Av
stånd

Inko
mst
nivå

Invand
rare

Folk
mängd

1
-0.44
-0.35
-0.23

1
0.26
0.26

1
0.43

1

-0.04
-0.27

0.09
0.30

0.01
0.45

0.01
0.99

Försörjn
ings
Antal
grad
elever

1
0.01

1

II metodavsnittet
metodavsnittet (avsnitt
3.1) antogs
de yttreatt
omständigheter
(exogena variabler) som
(avsnitt
3.1)attantogs
de yttre omständigheter
(exogena
undersökningen
omfattar
skulle uppvisa en omfattar
inverterad relation
kostnader
och betyg
variabler) som
undersökningen
skullemellan
uppvisa
en inverterad
resamt personaltäthet och betyg. Skälet till detta antogs vara att de faktorer som har en positiv
lation
mellan
kostnader
och
betyg
samt
personaltäthet
och
betyg.
Skälet
effekt på betyg på motsvarande sätt skulle bidra till lägre enhetskostnader (för att uppnå ett
till detta
vara
att de faktorer
en positiv
på betyg på
visst
betyg). antogs
I teorin kan
kommunen/skolan
välja som
mellanhar
att utnyttja
premieneffekt
som föräldrars
utbildning
ger (föräldrapremien)
att; (i) sänka
kostnader
och uppnå samma betygsnivå
somuppnå
motsvarande
sätt skulletillbidra
till lägre
enhetskostnader
(för att
skolor/kommuner
med
lägre
föräldrapremie;
(ii)
höja
betygsnivå
till
samma
kostnad
ett visst betyg). I teorin kan kommunen/skolan välja mellan attsom
utnyttja

premien som föräldrars utbildning ger (föräldrapremien) till att; (i) sänka kostnader och uppnå samma betygsnivå som skolor/kommuner
46 med
lägre föräldrapremie; (ii) höja betygsnivå till samma kostnad som skolor/
kommuner med lägre föräldrapremie. I praktiken är vägvalet knappast
en fråga om optimering på skol- eller kommunnivå. Det handlar snarare om att uppnå läroplanens mål utifrån de förutsättningar som finns.
I förlängningen innebär det att i kommuner med låg föräldrapremie
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kommer kostnaderna för att uppnå läroplanens mål att vara högre samtidigt som betygen kan förväntas vara lägre givet den starka effekten som
föräldrapremien har.
Analysen av de parvisa relationerna visar att antagandena i metodkapitlet är korrekta. För alla undersökta variabler visar det sig att det som
ökar kostnader även sänker meritvärden och vice versa. Undantaget från
den regeln är avstånd som är starkt kostnadsdrivande (0.58) men också
svagt betygshöjande (0.04). De strukturella förhållanden som orsakar högre kostnader för kommunen bidrar även till att pressa ner betygen hos
eleverna.
Undersökningen av samband är begränsad till parvisa relationer mellan
variablerna. För att kunna göra en sammanhållen analys och därmed få
en sammanvägning av hur de olika yttre omständigheterna påverkar betyg, kostnader och personaltäthet används en multivariat analysmodell.
I den här undersökningen används en regressionsmetod som tar hänsyn
till alla yttre effekter samtidigt. Genom att alla faktorer sammanvägs
kan det uppstå skillnader mellan regressionsresultatet och korrelationsmatrisen. Om skillnader uppstår är det resultat från regressionsmodellen som gäller, eftersom den på ett mer robust sätt prövar de uppställda
hypoteserna.
I tabell 3.12 presenteras resultatet från betygsmodellen. Betyg påverkas
positivt av föräldrarnas utbildningsbakgrund, avstånd, inkomstnivå,
invandrarandel och folkmängd. Andelen pojkar, tätortsgrad, försörjningsgrad, antal elever och tid har en negativ effekt på betyg. För några
variabler skiljer sig resultatet från det som rapporterades från korrelationsmatrisen, eftersom regressionsmodellen väger samman effekten av
flera variabler för att uppnå en robust modellskattning.
Regressionsresultatet visar att skillnader i betyg mellan kommuner till
stor del kan förklaras av yttre omständigheter. Omkring 40 procent av
betyget beror på systematiska skillnader i exogena/yttre faktorer. I en
mer omfattande undersökning har även saker som kommunerna själva kan påverka tagits med (t.ex. skolstorlek, skolform, lärarnas utbildningsgrad, mandatfördelning etc.). Den analysen gav inte något högre
förklaringsvärde, utan resultatet av den första analysen av externa/exogena faktorer förblev oförändrat. Resultatet pekar på att kommunerna
snarast anpassar sig till omvärldsförhållandena och har svårt att själva
påverka utfallsvariablerna på ett systematiskt sätt genom att organisera
verksamheten.
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den första analysen av externa/exogena faktorer förblev oförändrat. Resultatet pekar på att
kommunerna snarast anpassar sig till omvärldsförhållandena och har svårt att själva påverka
utfallsvariablerna på ett systematiskt sätt genom att organisera verksamheten.
Tabell
3.12 Bet
ygsmodellen för
Tabell 3.12
Betygsmodellen
förgrundskolan,
grundskolan, regressionsresultat
regressionsresultat.

Föräldrar
Pojkar
Tätortsgrad
Avstånd
Inkomstnivå
Invandrare
Invandrare
Folkmängd
Folkmängd
Försörjningsgrad
Försörjningsgrad
Antal elever
Antal
Tid elever
Tid
Konstant
Konstant
R2 adj
R2 adj

Koefficient
44.9
-14.8
-0.128
0.005
0.0001
13.2
13.2
0.00001
0.00001
-12.7
-12.7
-0.001
-0.001
-0.870
-0.870
1860.4
1860.4
0.40
0.40

P-värde
0.000
0.010
0.000
0.000
0.000
0.003
0.003
0.007
0.007
0.079
0.079
0.005
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
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I tabell 3.13 presenteras analysen av servicenivå. Servicemodellen har samma
tabell
analysen
avavservicenivå.
Servicemodellen harhar samma
IIförklaringsvärde
tabell 3.13
3.13presenteras
presenteras
analysenOmvärldsfaktorer
servicenivå.
som
betygsmodellen.
somServicemodellen
bidrar till att höja servicenivån
samma förklaringsvärde
som betygsmodellen.
Omvärldsfaktorer
somservicenivån
förklaringsvärde
som
betygsmodellen.
Omvärldsfaktorer
som
bidrar
till att höja
(lärartätheten) är exempelvis andelen utbildade föräldrar, avstånd,
invandrare,
folkmängd och
bidrar till attärhöja
servicenivån
(lärartätheten)
äravstånd,
exempelvis
andelen
(lärartätheten)
exempelvis
andelen utbildade
föräldrar,
invandrare,
folkmängd och
antal elever. Negativ effekt på lärartäthet ges av inkomstnivå och löneläget.
utbildade
avstånd,
invandrare,
elever. Neantal
elever.föräldrar,
Negativ effekt
på lärartäthet
ges avfolkmängd
inkomstnivåoch
ochantal
löneläget.
gativ effekt på lärartäthet ges av inkomstnivå och löneläget.
Tabell 3.13
3.13 Servicenivå
Servicenivå för
för grundskolan,
grundskolan, regressionsresultat.
regressionsresultat.
Tabell
Tabell 3.13 Servicenivå för grundskolan, regressionsresultat.

Inkomstnivå
Inkomstnivå
Lärarlön
Lärarlön
Föräldrar
Föräldrar
Avstånd
Avstånd
Invandrare
Invandrare
Folkmängd
Folkmängd
Antal elever
Antal
Tid elever
Tid
Konstant
Konstant
R2 adj
R2 adj

Koefficient
Koefficient
-0.000005
-0.000005
-0.0005
-0.0005
0.968
0.968
0.001
0.001
1.974
1.974
0.000
0.000
0.000
0.000
0.161
0.161
-314.5
-314.5
0.40
0.40

P-värde
P-värde
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Kostnadsmodellen
visar
omvärldsfaktorer
kan förklara
Kostnadsmodellen visar
attatt
omvärldsfaktorer
kan förklara
knapptknappt
hälften hälfav skillnaderna i
Kostnadsmodellen
visar
att
omvärldsfaktorer
kan
förklara
knappt
hälften
skillnaderna
ten
av
skillnaderna
i
kommunernas
kostnader.
Yttre
faktorer
somavbidrar
tätkommunernas kostnader. Yttre faktorer som tätortsgrad och elevunderlag
till lägrei
kommunernas
kostnader.
Yttre
faktorer
som
tätortsgrad
och
elevunderlag
bidrar
till
lägre
ortsgrad
och
elevunderlag
bidrar
till
lägre
kostnader.
Kostnadsdrivande
kostnader. Kostnadsdrivande faktorer är avstånd, lärarlön, föräldrarnas utbildning, invandrare
kostnader.
Kostnadsdrivande
faktorer
är avstånd, lärarlön,
föräldrarnas
utbildning,
invandrare
faktorer
är
avstånd,
lärarlön,
föräldrarnas
utbildning,
invandrare
och
och folkmängd. Liksom tidigare skiljer sig det sammanvägda resultatet från de enskilda
och
folkmängd.
Liksom
tidigare
skiljersigsigdet
detsammanvägda
sammanvägda
resultatet från
folkmängd.
Liksom
tidigare
skiljer
resultatet
frånde enskilda
variablerna.
Resultat
från
kostnadsmodellen
presenteras
i tabell 3.14.
variablerna.
från kostnadsmodellen
i tabell 3.14.
de enskildaResultat
variablerna.
Resultat från presenteras
kostnadsmodellen
presenteras i
Tabell 3.14 Kostnadsmodellen för grundskolan, regressionsresultat
tabell 3.14
3.14.Kostnadsmodellen för grundskolan, regressionsresultat
Tabell
Föräldrar
Föräldrar
Tätortsgrad
Tätortsgrad
Avstånd
Avstånd
Lärarlön
Lärarlön
Invandrare
Invandrare
Folkmängd
Folkmängd
Antal elever

Koefficient
Koefficient
8306.7
8306.7
-138.7
-138.7
12.8
12.8
2.7
2.7
15325.6
15325.6
0.19
0.19
-1.9

P-värde
P-värde
0.002
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
56
0.002
0.000
0.000
0.000

kostnader. Kostnadsdrivande faktorer är avstånd, lärarlön, föräldrarnas utbildning, invandrare
och folkmängd. Liksom tidigare skiljer sig det sammanvägda resultatet från de enskilda
variablerna. Resultat från kostnadsmodellen presenteras i tabell 3.14.
3.14 Kostnadsmodellen
Kostnadsmodellen för
regressionsresultat
Tabell 3.14
för grundskolan,
grundskolan, regressionsresultat.

Föräldrar
Tätortsgrad
Avstånd
Lärarlön
Invandrare
Folkmängd
Antal elever
Tid
Konstant
R2 adj

Koefficient
8306.7
-138.7
12.8
2.7
15325.6
0.19
-1.9
2387.8
-5E+06
0.45

P-värde
0.002
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000

Utifrån resultaten som presenterats för de tre respektive modellerna (tabell 3.12, 3.13 och 3.14) går det att göra en beräkning av förhållandet
mellan betyg och kostnader (effektivitet) samt förhållandet mellan omvärldsfaktorer och personaltäthet (service). Den effektivitet och service
som kommunerna förväntas uppnå utifrån omvärldsfaktorerna kan sedan användas för att jämföra med den effektivitet och service som kommunerna verkligen har uppnått. En kommun som har en högre verklig
effektivitet i jämförelse med den skattade har presterat mer än förväntat
och vice versa. På samma sätt har en kommun som har en högre service
än den förväntade erbjudigt medborgarna en mer omfattande välfärdstjänst än förväntat. Skillnaderna mellan förväntad och verklig effektivitet definieras som effektivitetsgrad och på motsvarande sätt definieras
servicegrad. De skillnader som finns mellan kommunernas effektivitetsoch servicegrad ska i teorin förklaras av skatteskillnader. Att det är så förutsätter dock att utjämningssystemet når målet, men att kommunernas
förmåga att använda resurser på ett kostnadseffektivt sätt skiljer sig och
eller att servicegraden skiljer sig.
Av tabell 3.15 framgår att skillnader i effektivitets- och servicegrad inte
hjälper till att förklara mer än en bråkdel av skatteskillnaderna. Analysen visar att det inte finns något som helst samband mellan skatter och
servicegrad. Effektivitetsgraden har en signifikant men endast svag effekt på skatter. Den senare effekten förklarar 3 procent av variationerna
i primärkommunernas skattesatser.
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samband mellan skatter och servicegrad. Effektivitetsgraden har en signifikant men endast
svag effekt på skatter. Den senare effekten förklarar 3 procent av variationerna i
primärkommunernas skattesatser.
Tabell 3.15
och serviceh
servicehypotesen
för grundskolan
grundskolan.
3.15 Test av
av effektivitetseffektivitets- och
yp otesen för
Servicegrad
Effektivitetsgrad
Konstant
R2 adj

Koefficient
-0.974
-1.654
24.1
0.03

P-värde
0.210
0.007
0.000

Utifrån
deresultat
resultat
som
analysen
är slutsatsen
att servicehypoteUtifrån de
som
analysen
har har
gett gett
är slutsatsen
att servicehypotesen
kan förkastas för
sen
kan
förkastas
för
grundskolan.
Effektivitetshypotesen
kan inte förkasgrundskolan. Effektivitetshypotesen kan inte förkastas. Effektivitetsgraden
förklarar 3 procent
tas.
Effektivitetsgraden
av variationen
i skattesats. förklarar 3 procent av variationen i skattesats.

3.5
3.5 Gymnasieskolan
Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en frivillig skolform med en stor bredd av inriktningGymnasieskolan är en frivillig skolform med en stor bredd av inriktningar.
ar. Utbildningsutbudet varierar betydligt till innehåll och omfattning
Utbildningsutbudet varierar betydligt till innehåll och omfattning mellan kommuner.
mellan kommuner. Möjligheterna att välja gör att många elever lämnar
Möjligheterna att välja gör att många elever lämnar sina hemkommuner för att läsa vidare vid
sina hemkommuner för att läsa vidare vid en gymnasieskola i en annan
en gymnasieskola i en annan kommun. Mobiliteten gör att alla elever bereds större möjlighet
kommun. Mobiliteten gör att alla elever bereds större möjlighet att välja
att välja
en inriktning
som passar
med intressen
målsättningar.För
Föratt
attunderundersöka om det
en
inriktning
som passar
med intressen
ochoch
målsättningar.
finns
skillnader
i
serviceoch
effektivitetsgrad
följer
nedan
en
analys
av
gymnasieskolan.
söka om det finns skillnader i service- och effektivitetsgrad följer nedan
en analys av gymnasieskolan.
Alla kommuner erbjuder inte gymnasieutbildning. I tretton av landets kommuner gick alla
Alla
erbjuder inte
tretton 2005
av landets
eleverkommuner
vid en gymnasieskola
i en gymnasieutbildning.
annan kommun under Iperioden
till 2009. I några
kommuner
gickdetalla
elever- där
vid ärendetgymnasieskola
i en annan
kommun
kommuner råder
motsatta
bara några få procent
av eleverna
som har flyttat in
under perioden 2005 till 2009. I några kommuner råder det motsatta
- där är det bara några få procent av eleverna som har flyttat in från
andra kommuner. Lärartätheten uppgår till omkring 10 lärare per 100
49
elever. Några kommuner har en förhållandevis låg, medan andra har
från
andra
kommuner.
Lärartätheten
uppgår
till
omkring
10
lärare
per
100
elever.
Några
en hög lärartäthet. Meritpoängen (viktat medelvärde för betyg där
kommuner har en G=10;
förhållandevis
låg, på
medan
andra har 14.
en Lägsta
hög lärartäthet.
Meritpoängen
MVG=20;VG=15;
IG=0) ligger
i genomsnitt
betygsnitt
(viktat
medelvärde
för
betyg
där
MVG=20;VG=15;
G=10;
IG=0)
ligger
på
i
genomsnitt
14.
ligger strax under G och högsta ligger nära MVG i snitt för kommunen. I
Lägsta betygsnitt ligger strax under G och högsta ligger nära MVG i snitt för kommunen. I
tabell 3.16 presenteras ytterligare detaljer om gymnasieskolan.
tabell 3.16 presenteras ytterligare detaljer om gymnasieskolan.

Tabell3.16
i v st
atistik ggymnasieskolan
ym nasieskolan på
ommunnivå.
Tabell
3.16Deskript
Deskriptiv
statistik
påkkommunnivå.

Lärartäthet
Andra kommuner
Betyg
Tätorts- grad
Pojkar
Invand- rare
Föräldrar
Avstånd

Medel
9.6
22.6
13.9
73.8
0.5
0.1
2.1
284

Folk- mängd
Elev antal
Kostnad per elev

31 580
1 308
92636

Max
32.5
100
17.9
100
0.7
0.5
2.7
2 188
819
769
25 613
139000

Min
3
2.1
9.7
30
0.4
0.0
1.8
16

Std av.
4.1
19.0
0.8
14.8
0.0
0.1
0.1
286

Median
8.8
17.0
13.9
75.0
0.5
0.1
2.1
209

2 508
100
67600

61 098
2 070
11543

15 270
702
90900

I tabell 3.17 presenteras de parvisa sambanden mellan de variabler som ingår i
58
undersökningen. Variablerna är i hög grad samvarierande och en stor andel av sambanden är
signifikanta (markerade i fetstil). De flesta variablerna har en effekt på kostnad (9/11), lärare

Andra kommuner
22.6
100
2.1
19.0
17.0
Betyg
13.9
17.9
9.7
0.8
13.9
Tätorts- grad
73.8
100
30
14.8
75.0
Pojkar
0.5
0.7
0.4
0.0
0.5
Invand- rare
0.1
0.5
0.0
0.1
0.1
IFöräldrar
tabell 3.17 presenteras
de2.7parvisa
sambanden
mellan
de variabler som
2.1
1.8
0.1
2.1
ingår
Variablerna
är 286
i hög grad
Avstånd i undersökningen.
284
2 188
16
209 samvarierande och
819är signifikanta (markerade i fetstil). De flesen stor andel av sambanden
Folk- mängd
31 580
769
2 508
61 098
15 270
ta
variablerna har 1en
effekt
på kostnad2 070
(9/11), 702
lärare (9/11) och betyg
Elev antal
308
25 613 100
(8/11).
Faktorer
som92636
ökar kostnader
är lärare,
Kostnad per
elev
139000 67600
11543 flyttning
90900 (elever går i skola

i annan kommun) och avstånd. Kostnadsbesparande faktorer är andel
I tabell 3.17 presenteras
de elevunderlag,
parvisa sambandeninkomst
mellan de
som ingår
i
invandrare,
folkmängd,
ochvariabler
tätortsgrad.
Betygen
undersökningen. Variablerna är i hög grad samvarierande och en stor andel av sambanden är
påverkas
positivt av föräldrarnas utbildningsbakgrund, folkmängd, elevsignifikanta (markerade i fetstil). De flesta variablerna har en effekt på kostnad (9/11), lärare
underlagsamt
tätort,
ochsom
negativt
av lärartäthet
samt(elever
andelgårinvandrare.
(9/11) och betyg (8/11).
Faktorer
ökar kostnader
är lärare, flyttning
i skola i
annan kommun) ochhar
avstånd.
Kostnadsbesparande
faktorer
andel invandrare,
folkmängd,folkLärartätheten
ett negativt
samband
medärflyttning,
invandrare,
elevunderlag,
inkomst och tätort
tätortsgrad.
Betygen påverkas positivt av föräldrarnas
mängd,
elevunderlag,
och inkomst.
utbildningsbakgrund, folkmängd, elevunderlagsamt tätort, och negativt av lärartäthet samt

invandrare.
Lärartätheten har
ett negativt samband
flyttning, invandrare, och
Iandel
likhet
med grundskolan
är sambanden
mellanmed
omvärldsfaktorerna
folkmängd, inverterade
elevunderlag, tätort
ochsambandet
inkomst.
kostnad
mot
mellan omvärldsfaktorer och betyg.
Undantaget
från regeln är andelen invandrare som uppvisar ett negativt
I likhet med grundskolan är sambanden mellan omvärldsfaktorerna och kostnad inverterade
samband
mot
kostnad
och mot betyg.
I övrigt
gäller
en omvärldsfakmot sambandet mellan
omvärldsfaktorer
och betyg.
Undantaget
frånatt
regeln
är andelen
invandrare
ett negativt
samband
mot kostnad
mot betyg.
I övrigt
att
tor
som som
har uppvisar
en positiv
effekt
på betyg
har enoch
negativ
effekt
pågäller
kostnad.
en omvärldsfaktor som har en positiv effekt på betyg har en negativ effekt på kostnad.

Tabell
3.17
Korrelationsmatris
gymnasieskola
på kommunnivå.
Tabell 3.17
Korrelationsmatris
g ymnasieskola
på kommunnivå.
Kost
nad

betyg lärare

kostnad
betyg
lärare
föräldrar
pojkar
flyttning
invandrare

1
-0.06
0.36
-0.19
-0.01
0.04
-0.20

1
-0.19
0.27
0.01
0.01
-0.04

befolkning

-0.24 0.09 -0.21

elevunderlag
tätort
pojkar
inkomst

-0.26
-0.40
-0.01
-0.28

0.10
0.12
0.01
0.22

Föräld
rar

Poj
kar

Flytt
ning

Invand
rare

Befolk
ning

Elev
underlag

tätort

Poj
kar




1
0.05
0.01





1
0.02






1

0.27

0.02

-0.01

0.43








1

























0.29
0.38
0.03
0.66

0.01
0.05
1.00
0.06

-0.01
0.08
0.05
0.10

0.45
0.50
0.01
0.26

0.99
0.37
0.02
0.26


1
0.41
0.01
0.29
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1
1
-0.08
-0.02 0.03
-0.11 0.18
-0.21 -0.03

-0.24
-0.33
-0.02
-0.16

1
0.05
0.56


1
0.06

Notera: Avstånd har ett helt inverterat samband med tätort och därför utelämnats i redovisningen; Tal i fet stil
indikerar signifikanta samband (p-value<0.05)

In
komst

1

För att få en samlad bild av hur olika omvärldsfaktorer tillsammans påFör att få prestationer
en samlad bild av
hur olikaservicenivå
omvärldsfaktorer
tillsammans påverkar
prestationer har
verkar
(betyg),
(lärartäthet)
och kostnader
(betyg), servicenivå (lärartäthet) och kostnader har en multivariat analys genomförts. I tabell
en multivariat analys genomförts. I tabell 3.18 presenteras analysen av
3.18 presenteras analysen av servicenivå/lärartäthet. Servicemodellen visar att föräldrar har en
servicenivå/lärartäthet.
Servicemodellen
visaravatt
föräldrar
har enfrån
signisignifikant och starkt positiv effekt
på servicenivå. En ökning
föräldrarnas
utbildning
fikant
och till
starkt
på servicenivå.
ökning
gymnasieskola
högre positiv
utbildningeffekt
ger en effekt
av högre service. En
Andra
faktorer av
somföräldrarhar en
signifikant
effekt på service
är andel invandrare, till
tätortsgrad
avstånd. Omvärldsfaktorerna
nas
utbildning
från gymnasieskola
högreoch
utbildning
ger en effekt av
som modellen baseras på förklarar tillsammans 18 procent av variationen i genomsnittlig
högre service. Andra faktorer som har en signifikant effekt på service
personaltäthet i gymnasieskolan på kommunnivå.
är andel invandrare, tätortsgrad och avstånd. Omvärldsfaktorerna som
Tabell 3.18 Servicemodellen för g ymnasieskolan, regressionsresultat
modellen baseras på förklarar tillsammans 18 procent av variationen i
Variabler
Koefficient
P-värde
genomsnittlig
personaltäthet
i gymnasieskolan på kommunnivå.
föräldrar
3.501453
0.001
pojkar
flyttning
invandrare
befolkning
elevunderlag
tätort

2.008566
-.0223656
3.147003
.0000634
-.0021207
-.0491261

0.668
0.652
0.000
0.115
0.155
0.000
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signifikant effekt
och starkt
positiväreffekt
servicenivå.
En ökning
föräldrarnas
utbildning från
på service
andelpåinvandrare,
tätortsgrad
ochavavstånd.
Omvärldsfaktorerna
gymnasieskola
högrepå
utbildning
en effekt av18högre
service.
Andra faktorer
som har en
som modellen till
baseras
förklararger
tillsammans
procent
av variationen
i genomsnittlig
signifikant
effekt
på service är andel
invandrare, tätortsgrad och avstånd. Omvärldsfaktorerna
personaltäthet
i gymnasieskolan
på kommunnivå.
som
modellen
baseras på förklarar
tillsammans 18 procent av variationen i genomsnittlig
Tabell 3.18
3.18 Servicemodellen
Servicemodellen för
ymnasieskolan, regressionsresultat
Tabell
för ggymnasieskolan,
regressionsresultat.
personaltäthet i gymnasieskolan på kommunnivå.
Variabler
Koefficient
föräldrar
3.501453
pojkar
2.008566
Variabler
Koefficient
flyttning
-.0223656
föräldrar
3.501453
invandrare
3.147003
pojkar
2.008566
befolkning .0000634
flyttning
-.0223656
elevunderlag 3.147003
-.0021207
invandrare
tätort
-.0491261
befolkning
.0000634
inkomst
9.84e-07
elevunderlag
-.0021207
avstånd
.0010186
tätort
-.0491261
Konstant
5.26348
inkomst
9.84e-07
0.18
R2 adj=
avstånd
.0010186
Konstant
5.26348
IR2
tabell
presenteras
adj= 3.190.18

P-värde
0.001
0.668
P-värde
0.652
0.001
0.000
0.668
0.115
0.652
0.155
0.000
0.000
0.115
0.227
0.155
0.014
0.000
0.006
0.227
0.014
0.006

Tabell 3.18 Servicemodellen för g ymnasieskolan, regressionsresultat

resultat från betygsanalysen. Föräldrarnas utI tabell 3.19 presenteras
från betygsanalysen.
Föräldrarnas
utbildningsbakgrund
och
bildningsbakgrund
ochresultat
inkomstnivå
har en signifikant
positiv
effekt på
inkomstnivå
har
en
signifikant
positiv
effekt
på
meritvärden.
Kommuner
som
har
en
stor
meritvärden. Kommuner som har en stor andel elever i andra kommuIandel
tabellelever
3.19 ipresenteras
resultathar
frånlägre
betygsanalysen.
Föräldrarnas
och
andra
kommuner
genomsnittligt
meritvärde.utbildningsbakgrund
Omvärldsfaktorerna
ger
ner
har lägre
genomsnittligt
meritvärde.
Omvärldsfaktorerna
ger tillinkomstnivå
harförhållandevis
en signifikantlåg
positiv
effekt på meritvärden.
Kommuner
som
har engäller
stor
tillsammans
en
förklaringsgrad
för
betygsskillnader.
Det
resultatet
sammans en förhållandevis låg förklaringsgrad för betygsskillnader. Det
andel
i andra kommuner
har lägre genomsnittligt
Omvärldsfaktorerna
ger
även elever
om gäller
faktorer
somomkommunerna
själva
direkt meritvärde.
kansjälva
påverka
(t.ex.
resultatet
även
faktorer som
kommunerna
direkt
kan skolstorlek,
tillsammans
en
förhållandevis
låg
förklaringsgrad
för
betygsskillnader.
Det
resultatet
gäller
personaltäthet, skolform) lyfts in i analysen. En anledning till det låga förklaringsvärdet är att
påverka (t.ex. skolstorlek, personaltäthet, skolform) lyfts in i analysen.
även
om utjämnas
faktorer när
someleverna
kommunerna
själva kommuner
direkt kan
(t.ex.tillskolstorlek,
skillnader
flyttar mellan
ochpåverka
koncentreras
färre men
En anledning till det låga förklaringsvärdet är att skillnader utjämnas
personaltäthet,
skolform)
lyfts
in
i
analysen.
En
anledning
till
det
låga
förklaringsvärdet
är att
större skolor.
när eleverna flyttar mellan kommuner och koncentreras till färre men
skillnader
utjämnas
när
eleverna
flyttar
mellan
kommuner
och
koncentreras
till
färre
men
Tabell 3.19
Bet ygsmodellen för g ymnasieskolan, regressionsresultat
större
skolor.
större skolor.
Variabler

Koefficient

P-värde

Variabler
föräldrar
pojkar
flyttning
invandrare
befolkning
elevunderlag
tätort
inkomst
avstånd
Konstant
R2 adj=

Koefficient
1.317302
.5654525
-.0025151
-.7168329
5.52e-06
-.0001516
.0017069
3.52e-06
.0003369
10.06538
0.1

P-värde
0.000
0.412
0.070
0.108
0.079
0.120
0.001
0.003
0.495
0.000

3.19 Betygsmodellen
Bet ygsmodellen för
ggymnasieskolan,
ymnasieskolan, regressionsresultat
Tabell
3.19
för
regressionsresultat.
föräldrar
1.317302
0.000
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Till skillnad från service- och betygsmodellen ger kostnadsmodellen en
Till skillnad
från service- och Av
betygsmodellen
ger kostnadsmodellen
relativt
hög förklaringsgrad.
tabell 3.20 framgår
att föräldrar en
medrelativt hög
förklaringsgrad.
Av
tabell
3.20
framgår
att
föräldrar
med
hög
utbildning
sänker
hög utbildning sänker utbildningskostnaderna på kommunal nivå. Tätutbildningskostnaderna på kommunal nivå. Tätortsgrad och elevunderlag är två andra
ortsgrad och elevunderlag är två andra omvärldsfaktorer som hjälper till
omvärldsfaktorer som hjälper till att hålla nere kostnaderna. Kostnadsdrivande faktorer är
att hålla nere kostnaderna. Kostnadsdrivande faktorer är flyttning
flyttning (elever genomför utbildning i annan kommun än hemkommunen), andel invandrare,
folkmängd, inkomst och avstånd.
Tabell 3.20 Kostnadsmodellen för g ymnasieskolan,
regressionsresultat
60

Variabler

Koefficient P-värde

Till skillnad från service- och betygsmodellen ger kostnadsmodellen en relativt hög
förklaringsgrad.
Av tabell 3.20 framgår att föräldrar med hög utbildning sänker
utbildningskostnaderna på kommunal nivå. Tätortsgrad och elevunderlag är två andra
omvärldsfaktorer
somutbildning
hjälper till iattannan
hålla nere
kostnaderna.
Kostnadsdrivande faktorer är
(elever
genomför
kommun
än hemkommunen),
flyttning
(elever
genomför
utbildning
i
annan
kommun
än
hemkommunen),
andel invandrare,
andel invandrare, folkmängd, inkomst och avstånd.
folkmängd, inkomst och avstånd.
Tabell
gymnasieskolan,
regressionsresultat.
Tabell 3.20
3.20 Kostnadsmodellen
Kostnadsmodellen för
för g
ymnasieskolan, regressionsresultat
Variabler
föräldrar
pojkar
flyttning
invandrare
befolkning
elevunderlag
tätort
inkomst
avstånd
Konstant'
R2 adj=

Koefficient
-7363.561
3737.565
29.59747
10460.53
.1176078
-4.143455
-157.8531
.031184
14.91173
107548.8
0.27

P-värde
0.085
0.663
0.091
0.094
0.008
0.002
0.000
0.068
0.000
0.000

Med hjälp
hjälp av
yttre
faktorer
som som
påverkar
kostnader,
prestationer
Med
avanalysen
analysenavavdede
yttre
faktorer
påverkar
kostnader,
pre- och service
går
det
att
beräkna
respektive
kommuns
serviceoch
effektivitetsgrad.
Med
utgångspunkt i
stationer och service går det att beräkna respektive kommuns servicehypoteserna
att
kommuner
med
högre
service
och
eller
lägre
effektivitet
har
högre
och effektivitetsgrad. Med utgångspunkt i hypoteserna att kommuner skatter har
ett test
genomförts.
tabelleller
3.21lägre
presenteras
analysen
skatterna.
Av tabellen
med
högre
serviceI och
effektivitet
haravhögre
skatter
har ett framgår att
effektivitetsgraden
inte
har
en
signifikant
effekt
på
skattesatserna.
Servicegraden
har en
test genomförts. I tabell 3.21 presenteras analysen av skatterna. Av tasignifikant
men
negativ
effekt
på
skatter.
bellen framgår att effektivitetsgraden inte har en signifikant effekt på
skattesatserna. Servicegraden har en signifikant men negativ effekt på
Det omvända resultatet pekar på att servicen de facto är högre i kommuner med låga skatter
skatter.
och lägre i kommuner med högre skatter. En förklaring till resultatet är att kommuner med
Det
pekar på
att pressad
servicen
de facto
högre i komhögaomvända
skatter har resultatet
en – trots skatterna
– mer
ekonomi
pga.ärstrukturella
faktorer som inte
muner
med
låga
skatter
och
lägre
i
kommuner
med
högre
skatter. kan
En försöka att
utjämningssystemet klarar av att balansera. Ekonomiskt utsatta kommuner
förklaring till resultatet är att kommuner med höga skatter har en – trots
skatterna – mer pressad ekonomi pga. strukturella faktorer som inte utjämningssystemet klarar av att balansera. Ekonomiskt utsatta kommuner kan försöka att spara i verksamheter genom att sänka servicegraden.
spara i verksamheter genom att sänka servicegraden. Resultatet från förskolan indikerar att det
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Resultatet från förskolan indikerar att det senare kan vara fallet.
senare kan vara fallet.
Tabell
3.21 Test
Test av
av effektivitetsochserviceh
servicehypotesen
förggymnasieskolan.
Tabell3.21
effektivitets- och
ypo tesen för
ymnasieskolan
Variabler
Effektivitetsgrad
Servicegrad
_cons
R2 adj=

Koefficient
-.5256123
-.9322342
22.8788
0.02

P-värde
0.112
0.000
0.000

Analysen av gymnasieskolan på kommunal nivå visar att det är svårt att finna stöd för
effektivitets- och servicehypotesen. Effektivitetshypotesen saknar helt stöd och
servicehypotesen ger ett resultat som står helt i motsats till hypotesen. I likhet med resultatet
från för- och grundskola ger service- och effektivitetsgraden en svag effekt på skatter.
Förklaringsgraden för respektive hypotes
är låg.
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spara i verksamheter genom att sänka servicegraden. Resultatet från förskolan indikerar att det
senare kan vara
fallet.
Analysen
av gymnasieskolan
på kommunal nivå visar att det är svårt att
Tabell3.21
Test
effektivitets- och
serviceh
ypo tesen för g ymnasieskolan
finna stöd föraveffektivitetsoch
servicehypotesen.
Effektivitetshypotesen
Variabler helt stöd
Koefficient
P-värde
saknar
och servicehypotesen
ger ett resultat som står helt i
-.5256123 0.112
Effektivitetsgrad
motsats
till hypotesen.
I likhet med resultatet från för- och grundskola
Servicegrad
-.9322342 0.000
ger
serviceoch
effektivitetsgraden
en svag effekt på skatter. Förklarings_cons
22.8788
0.000
graden
hypotes är låg.
0.02
R2 adj= för respektive
Analysen
av gymnasieskolan på
3.6
Omsorgstjänster

kommunal nivå visar att det är svårt att finna stöd för

effektivitetsochoch
servicehypotesen.
Effektivitetshypotesen
saknar ärhelt
stödkärnoch
Vård
av äldre
funktionshindrade
(omsorgstjänster)
en av
servicehypotesen ger ett resultat som står helt i motsats till hypotesen. I likhet med resultatet
verksamheterna för landets kommuner. För de flesta kommuner är det
från för- och grundskola ger service- och effektivitetsgraden en svag effekt på skatter.
ett
av de största verksamhetsområdena. För medborgarna fyller dessa
Förklaringsgraden för respektive hypotes är låg.
omsorgstjänster centrala behov för äldre och funktionshindrade. En viktig
av verksamheten är den service som erbjuds. I det följande
3.6aspekt
Omsorgstjänster
kapitlet
kommer
därför kommunernas
omsorgstjänster
att analyseras
Vård av äldre
och funktionshindrade
(omsorgstjänster)
är en av kärnverksamheterna
för
landets kommuner.
För demed
flestautgångspunkt
kommuner är det ett
av de största verksamhetsområdena.
För
utifrån
servicenivå
i servicehypotesen
(se inledningmedborgarna
dessaom
omsorgstjänster
centrala behov för äldre och funktionshindrade. En
en
för mer fyller
detaljer
hypotesen).
viktig aspekt av verksamheten är den service som erbjuds. I det följande kapitlet kommer

Idärför
tabell
3.22 presenteras
kostnader
och personaltäthet
för
omsorgstjänskommunernas
omsorgstjänster
att analyseras
utifrån servicenivå
med
utgångspunkt i
servicehypotesen
(se inledningen
för mer detaljer
hypotesen).
ter.
I hela landet
uppgår kostnaden
perom
invånare
till 15.1 tkr år 2005 (för
utveckling över tid, se figur 3.5). I de nio Stockholmskommuner som är
I tabell 3.22 presenteras kostnader och personaltäthet för omsorgstjänster. I hela landet uppgår
nettobidragsgivare
till det kommunala utjämningssystemet (Stockholm
kostnaden per invånare till 15.1 tkr år 2005 (för utveckling över tid, se figur 3.5). I de nio
9)
uppgår
kostnaden
till 11.8 tkr per invånare. I Skogslänen är kostnaden
Stockholmskommuner som är nettobidragsgivare till det kommunala utjämningssystemet
18.3
tkr
per
invånare.
Antalet
per Iinvånare
till 18.3
0.06tkri
(Stockholm 9) uppgår kostnaden
till 11.8sysselsatta
tkr per invånare.
Skogslänenuppgår
är kostnaden
riket,
0.03
i
Stockholm
9
och
0.06
i
skogslänen.
Skogslänen
har
en
per invånare. Antalet sysselsatta per invånare uppgår till 0.06 i riket, 0.03 i Stockholmäldre
9 och
0.06 i skogslänen.
Skogslänen
äldre
befolkning
överMotsvarande
80 år uppgår till
befolkning
- andelen
överhar80enår
uppgår
till 7- andelen
procent.
för7
procent. Motsvarande
Stockholm
är 5 procent
och för
är det 6 procent.
Stockholm
9 är 5 för
procent
och9 för
hela riket
ärhela
detriket
6 procent.
Tabell 3.22
ochoch
personaltäthet
i kommunala
omsorgstjänster.
Tabell
3.22Kostnader
Kostnader
personaltäthet
i kommunala
omsorgstjänster.
RIKET
Kostnad
per inv.
Medel 15 166
Median 14 950
max
25 549
min
5 850

STOCKHOLM
Sysselsättning
per inv.
0,06
0,06
0,09
0,02

Andel
äldre
(>79)
6%
7%
11%
2%

Kostnad
per inv.
11 874
11 433
14 713
9 131

Sysselsättning
per inv.
0,03
0,03
0,04
0,02

SKOGSLÄN
Andel
äldre
(>79)
5%
4%
7%
3%

Kostnad
per inv.
18 293
18 255
25 549
12 753

Sysselsättning
per inv.
0,06
0,06
0,09
0,05

Andel
äldre
(>79)
7%
7%
11%
4%

En
högre andel äldre i befolkningen innebär, allt annat lika, ökade kostEn högre andel äldre i befolkningen innebär, allt annat lika, ökade kostnader per invånare. Av
nader
perframgår
invånare.
tabell 3.23 framgår
också
att sysselsättningen
tabell 3.23
också Av
att sysselsättningen
per invånare
i omsorgsverksamhet
är starkt
per
invånare
i omsorgsverksamhet
är starkt
kopplad
till befolkningens
kopplad
till befolkningens
åldersstruktur. Relationen
mellan
sysselsättning
per invånare och
åldersstruktur. Relationen mellan sysselsättning per invånare och andel
äldre uppvisar ett relativt sett högt utväxlingsförhållande/samvariation.
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En ökning/minskning i andel äldre ger en ökning/minskning i sysselsättning med 96 procent och vice versa.
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andel äldre uppvisar ett relativt sett högt utväxlingsförhållande/samvariation. En
ökning/minskning
i andel
äldre befolkning
ger en ökning/minskning
i sysselsättning
med 96 procent
Kommuner med
en liten
har som regel
högre kostnader
för och
vice
versa.
omsorgsverksamhet än kommuner med stor befolkning. Även geogra-

fiska faktorer påverkar kostnadsbilden. Längre avstånd innebär högre

Kommuner
en liten befolkning
har sett
som regel
högre kostnader för omsorgsverksamhetEn
än
andel äldremed
uppvisar
ett relativt
kostnader.
Högre
tätortsgrad
leder
tillhögt
lägreutväxlingsförhållande/samvariation.
kostnader. Faktorer som påkommuner
med
stor
befolkning.
Även
geografiska
faktorer
påverkar
kostnadsbilden.
Längre
ökning/minskning
i andel
ger en ökning/minskning
sysselsättning med långa
96 procent
verkar
kostnader
har äldre
en motsvarande
effekt påi personaltäthet;
av- och
avstånd
innebär högre kostnader. Högre tätortsgrad leder till lägre kostnader. Faktorer som
vice versa.
stånd,
låg tätortsgrad och liten befolkning och stor andel äldre ger högre
påverkar kostnader har en motsvarande effekt på personaltäthet; långa avstånd, låg tätortsgrad
personaltäthet. I tabell 3.23 presenteras samband mellan alla variabler
och
liten befolkning
ochbefolkning
stor andelhar
äldre
högre
personaltäthet.
tabell 3.23 presenteras
Kommuner
med en liten
somger
regel
högre
kostnader förI omsorgsverksamhet
än
som ingår
i undersökningen.
samband
mellan
alla
variabler
som
ingår
i
undersökningen.
kommuner med stor befolkning. Även geografiska faktorer påverkar kostnadsbilden. Längre
avstånd3.23
innebär
högremellan
kostnader.
Högre tätortsgrad
leder till lägre kostnader.
Tabell
Samband
målvariabler
och och
omvärldsfaktorer.
Tabell
3.23
Samband
mellan
målvariabler
omvärldsfaktorer.

Faktorer som
påverkar kostnader har en motsvarande
effekt
på
personaltäthet;
långa
avstånd,
låg
tätortsgrad
Sysselsät Andel
och liten befolkning
och stortning
andel
ger högre
personaltäthet. I tabell 3.23 presenteras
Kostnad
peräldreäldre
Folk
samband mellan allaper
variabler
som
i undersökningen.
inv.
inv. ingår (>79)
mängd Avstånd
Tätort
Inkomst
Kostnad
per Samband
inv.
1.00
Tabell
3.23
mellan målvariabler och omvärldsfaktorer.

Sysselsättning
Sysselsät Andel
per inv.
1.00
0.21
Kostnad tning per
äldre
Folk
Andel äldre
per inv.
inv.
(>79)
mängd Avstånd
Tätort
Inkomst
(>79)
1.00
0.16
0.96
Kostnad per inv.
1.00
Folkmängd
1.00
-0.22
-0.16
-0.14
Sysselsättning
Avstånd
1.00
0.65
0.20
0.14
-0.25
per inv.
1.00
0.21
Tätort
1.00
-0.46
-0.17
-0.16
0.37
-0.48
Andel äldre
Inkomst
0.00
1.00
0.20
0.18
0.07
-0.09
0.15
(>79)
1.00
0.16
0.96
Folkmängd
1.00
-0.22
-0.16
-0.14
För
attkontrollera
kontrollera
föryttre
alla
yttre 0.14
faktorer
som
påverkar
framförallt per- men
För
att
för
alla
faktorer
som påverkar
framförallt
Avstånd
1.00 personaltäthet/service,
0.65
0.20
-0.25
sonaltäthet/service,
även kostnader,
har Itvå
även
två men
regressionsmodeller
tabell
3.241.00
presenteras resultatet.
Tätortkostnader, har-0.46
-0.17
-0.16 skattats.
0.37
-0.48regressionsmodeller
skattats.
I tabell
3.24relativt
presenteras
Servicemodellen
ett
Inkomst
1.00
0.20 sett högt
0.18 resultatet.
0.07
-0.09Av den
0.15totala har
Servicemodellen
har0.00
ett
förklaringsvärde.
variationen
i

relativt sett högt förklaringsvärde.
Av den 94
totala
variationen
service/
service/personaltäthet
förklarar omvärldsfaktorerna
procent.
Den faktori som
har störst
För attärkontrollera
för
alla
yttre faktorer
som påverkar
framförallt
personaltäthet/service,
men
effekt
befolkningens
åldersammansättning.
En ökning
i 94
andelen
äldre med
1 procent
en
personaltäthet
förklarar
omvärldsfaktorerna
procent.
Den
faktorger
även har
kostnader,
tvåinom
regressionsmodeller
skattats.
tabell
3.24 presenteras
resultatet.
ökning
i personaltäthet
omsorgsverksamheten
medI0.73
procent.
Befolkningens
storlek
som
störsthar
effekt
är befolkningens
åldersammansättning.
En ökning
har
ett 1relativt
högt
Av kommunen
den totala
variationen
i
ger
dock enäldre
balanserande
effekt;setten
större
folkmängd
inom
ger omen lägre
iServicemodellen
andelen
med
procent
ger
enförklaringsvärde.
ökning
i personaltäthet
inom
service/personaltäthet
omvärldsfaktorerna
94 ökar,
procent.
Denhögre
faktor
som
haren
störst
personaltäthet.
Längre förklarar
avstånd
gör
att
personaltätheten
medan
tätortsgrad
inte
har
sorgsverksamheten
med 0.73
procent.
Befolkningens
storlek
ger
dock
effekt
är befolkningens
En ökning
i andelen
äldre med
procent
ger en
en
signifikant
effekt
på åldersammansättning.
personaltäthet.
Den förvärvsarbetande
befolkningens
har
balanserande
effekt;
en större folkmängd
inom
kommunen
ger1inkomstnivå
en
lägre
ökning
i
personaltäthet
inom
omsorgsverksamheten
med
0.73
procent.
Befolkningens
storlek
en
positiv
effekt
på
personaltäthet.
Resultatet
för
servicemodellen
motsvaras
i
stort
personaltäthet. Längre avstånd gör att personaltätheten ökar, medan av
ger dock
en balanserande
effekt;
en
större folkmängd
inom
kommunen ger Den
en lägre
kostnadsmodellen
sominte
framgår
aven
tabell
3.24.
högre
tätortsgrad
har
signifikant
effekt på
personaltäthet.
personaltäthet.
Längre avståndoch
görkostnadsmodell
att personaltätheten
ökar,
medan högre tätortsgrad inte har
Tabell
3.24
S
ysselsättningsför
äldreomsorgsverksamhet.
förvärvsarbetande befolkningens inkomstnivå har en positiv effekt på
en signifikant effekt på personaltäthet. Den förvärvsarbetande befolkningens inkomstnivå har
personaltäthet. Resultatet
förI Servicemodell
servicemodellen motsvaras
i stort av kostPanel
Panel II Kostnadsmodell
en positiv
effekt på Koefficent
personaltäthet. Resultatet
för servicemodellen
motsvaras
i stort av
Variabler
P-värde
Koefficent
P-värde
nadsmodellen
som framgår av tabell
3.24.
kostnadsmodellen
som .7249606
framgår av tabell 3.24.
Andel äldre >79
0.000
783.329
0.067
Folkmängd

-1.10e-07

0.003

-.0031604

0.214

Tabell 3.24
ysselsättnings- och
kostnadsmodell för för
äldreomsorgsverksamhet.
Tabell
3.24SSysselsättningsäldreomsorgsverksamhet.
Avstånd
.0000353 och kostnadsmodell
0.000
7.368299
0.000

Tätort
Inkomst
Variabler
Andel_cons
äldre >79
Folkmängd
Avstånd
Tätort
Inkomst
_cons
2

R adj

.0001619Panel I Servicemodell
0.117
1.77e-07
0.000
Koefficent
P-värde
-.0354761
0.001
.7249606
0.000
-1.10e-07
0.003
.0000353
0.000
.0001619
0.117
1.77e-07
0.000
-.0354761
0.001
0.94

Panel II Kostnadsmodell
-46.54522
0.000
.0020833
0.486
Koefficent
P-värde
17218.33
0.000
783.329
0.067
-.0031604
0.214
7.368299
0.000
-46.54522
0.000
.0020833
0.486
17218.33
0.000
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Med hjälp av den skattade servicemodellen har servicegraden för respektive kommun
54
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beräknats. Servicegraden uttrycker förhållandet
mellan den observerade servicen och den
modellskattade servicen. Den modellskattade tar hänsyn till hur strukturella faktorer styr

Med hjälp av den skattade servicemodellen har servicegraden för respektive kommun beräknats. Servicegraden uttrycker förhållandet mellan den
observerade servicen
och den modellskattade0.46
servicen. Den moR2adj
0.94
dellskattade tar hänsyn till hur strukturella faktorer styr service. Genom
att
mellan servicemodellen
den observerade/verkliga
servicen
den kommun
Medmäta
hjälpskillnaden
av den skattade
har servicegraden
förmed
respektive
som
styrs Servicegraden
av yttre förhållanden,
synliggörs den
service
som är självvald
beräknats.
uttrycker förhållandet
mellan
den observerade
servicen och den
av
kommunerna.
Om den
servicegraden
motsvarar
denfaktorer styr
modellskattade
servicen.
Den verkliga
modellskattade
tar hänsynexakt
till hur
strukturella
skattade
väljer att
kommunen
att helt
anpassa
sig till omgivningsfaktorer.
service. Genom
mäta skillnaden
mellan
den observerade/verkliga
servicen med den som
Om
observerade
servicen
är högre
än densom
somärstyrs
av yttre
faktorer
styrsden
av yttre
förhållanden,
synliggörs
den service
självvald
av kommunerna.
Om den
är
servicegraden
högre
änmotsvarar
den förväntade.
I linje
med
servicehypotesen
verkliga
servicegraden
exakt
den skattade
väljer
kommunen
att helt anpassa sig till
ska
en högre servicegrad
i högre
skatter.
omgivningsfaktorer.
Om denresultera
observerade
servicen
är högre än den som styrs av yttre faktorer
är servicegraden högre än den förväntade. I linje med servicehypotesen ska en högre
I tabell 3.25 presenteras analysen av servicehypotesen. Analysen visar att
servicegrad resultera i högre skatter.
servicegraden inte har en signifikant effekt på skatter. Resultatet innebär att det inte går att se att kommuner på ett systematiskt sätt väljer att
I tabell 3.25 presenteras analysen av servicehypotesen. Analysen visar att servicegraden inte
erbjuda en högre servicegrad till högre skatter. Servicegraden varierar
har en signifikant effekt på skatter. Resultatet innebär att det inte går att se att kommuner på
mellan kommuner, men inte på ett systematiskt sätt som förklarar skatett systematiskt sätt väljer att erbjuda en högre servicegrad till högre skatter. Servicegraden
teskillnader.
varierar mellan kommuner, men inte på ett systematiskt sätt som förklarar skatteskillnader.
Tabell 3.25
3.25 Testning
Testning av
av servicehypotesen
serviceh ypotesen ii äldreomsorg.
äldreomsorg
Tabell

servicegrad
Konstant
R2adj

Koefficent
.0003613
21.75554
0.00001

P-värde
0.680
0.000

Undersökningen
av kommunernas
omsorgsverksamhet
att det skillnader
Undersökningen av kommunernas
omsorgsverksamhet
visar att detvisar
finns betydande
finns
betydande
skillnader
mellan
kommunerna
i
landet.
Kommunerna
mellan kommunerna i landet. Kommunerna i skogslänen möter högre kostnader på grund av
ienskogslänen
möter
högre
kostnader
på grund
enbefolkning.
äldre befolkning,
äldre befolkning,
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i skattesats mellan kommuner. Genom att undersöka om skatteskillnader kan förklaras av service, avgifter och effektivitet går det att kontrollera om utjämningssystemet uppnår avsett mål.
I undersökningen har två hypoteser testats. (i) Effektivitetshypotesen;
Skillnader i skatt förklaras av skillnader i effektivitetsgrad. (ii) Servicehypotesen; Skillnader i skatt förklaras av skillnader i servicegrad. Om
skatteskillnader helt kan förklaras av effektivitetsgraden innebär det att
kommunerna balanserar bristande effektivitet med högre skatter och
vice versa. Om skatteskillnader kan förklaras av systematiska skillnader
i servicenivån så är den högre skatten ett uttryck för högre självvald servicenivå i kommunen. För att båda hypoteserna meningsfullt ska kunna
undersökas har skillnader i yttre faktorer och omvärldsförhållanden
tagits med. Effektivitetshypotesen har prövats i kommunernas utbildningsverksamhet, men inte i omsorgsverksamheten. Servicehypotesen
har prövats inom båda verksamhetsområdena.
Analysen visar att det finns ett svagt stöd för service- och effektivitetshypotesen. I de verksamheter som undersökts; utbildnings- och omsorgstjänster, finns det inte något exempel på att hypoteserna får ett starkt
stöd. Stödet för hypoteserna är antingen svagt, obefintligt eller motstridigt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att kommuner inte balanserar kostnader med skatter utan istället med egenfinansiering inom
verksamheter (avgifter, taxor och hyror). När sambandet mellan avgifter
och skatter prövades visade det sig att det finns ett positivt statistiskt
säkerställt samband. I kommuner med höga skatter är också avgifterna
höga. Snarare än ett val mellan skatter eller avgifter (substitution) pekar
undersökningen på att både högre skatter och avgifter används för att
möta ökade kostnader.
Inom utbildningssektorn har för- grund och gymnasieskola undersökts.
Inom förskolan visar undersökningen att den självvalda servicegraden
påverkar skatterna när strukturella effekter har kontrolleras. Resultatet
ger ett visst stöd för hypotesen att kommuner som har högre skattesatser även har färre barn per anställd i förskola. Skillnader i självvald servicegrad förklarar 1 procent av variationerna i skattestas mellan landets
kommuner. I grundskolan går det inte att finna ett stöd för servicehypotesen. Däremot finns det ett stöd för effektivitetshypotesen. Effektivitetsgraden förklarar 3 procent av variationen i skattesats. I gymnasieskolan
finns det inte stöd för effektivitetshypotesen. Servicenivån ger en signifikant men negativ effekt på skatter, vilket står i motsats till antagandet
i servicehypotesen. Studien av kommunernas omsorgsverksamhet (vård
av äldre och funktionshindrade) visar att det inte finns något stöd för servicehypotesen vilken således kan förkastas för äldre- och socialomsorg.
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4 Avslutande kommentarer
I rapporten har skillnader i service och effektivitets testats mot skillnader i skatter. Den första hypotesen går ut på att skillnader i skatter förklaras med servicenivå och den andra hypotesen går ut på att skatteskillnader förklaras av effektivitet. Det är möjligt att båda hypoteserna håller
samtidigt eller var och en för sig. Analysen har omfattat alla landets
kommuner under perioden 2005 till 2009 och alla landstingen under
perioden 2000 till 2009. För att göra det möjligt att jämföra självvalda
beslut mot yttre omständigheter, har först den exogent (av yttre faktorer) givna service- och effektivitetsnivån skattats. Den skattningen har
därefter ställts mot den verkliga nivån på service och effektivitet. I linje
med hypoteserna ska skillnaden mellan den verkliga och den exogent
givna förklaras av skatter. Om det inte går att förklara skatteskillnader
på det sättet är risken stor att utjämningssystemet inte förmår att uppnå
målet om likvärd välfärd till likvärdiga skatter och avgifter.
Analysen av landstingen visar att det finns ett stöd för servicehypotesen,
men inte för effektivitetshypotesen. Effekten av servicenivå på skatter är
statistiskt säkerställd om än precisionen i skattningen är förhållandevis
låg. När alla faktorer som påverkar skatter ställs samman, bidrar skillnader i servicenivå till 60 öre av variationen i skattesats mellan landsting
under perioden 2000-2009. Den totala variationen i skattesats uppgår till
3 kr under samma period. De återstående skillnaderna i skattesats (2.40
kr) förklaras av en rad exogena faktorer. En faktor av betydelse är relativlönen, (kvoten mellan landstingsanställdas löner och genomsnittliga
löneinkomster i regionen). I landsting där relativlönen är hög är även
skatterna högre; en högre skattesats krävs för att finansiera de relativt
sett högre landstingslönerna. Skatter drivs upp av högre strukturella
kostnader förknippade med längre låg befolkningstäthet, ohälsa och
regionsjukhus. Skatterna pressas ned i landsting som har högre statsbidrag och avgifter.
Analysen av kommunerna ger inget tydligt stöd för varken service- eller
effektivitetshypotesen. Effektivitetshypotesen, som undersökts i utbildningsverksamheten, ger ett inget stöd för att effektivitet i gymnasieskolan påverkar skatter. Det finns dock ett svagt men statistiskt säkerställt
samband mellan effektivitet och skatter i grundskolan. Servicehypotesen får svagt positivt stöd i förskolan, inget stöd i grundskolan och ett
svagt negativt (omvänt) stöd i gymnasieskolan. I omsorgsverksamheten
(äldre och funktionshindrade) finns inget stöd för servicehypotesen. En
möjlig förklaring till att inte skillnader i service och effektivitet får ett
genomslag på skatter, är att kommunerna istället väljer egenfinansiera
verksamheterna med avgifter, taxor och hyror mm. Om så är fallet ska
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kommuner med låga skatter kompensera med högre avgifter och vice
versa. När saken undersöktes visade det sig att sambandet mellan avgifter och skatter är positivt; att kommuner med höga skatter också har
avgifterna höga. Snarare än ett val mellan skatter eller avgifter (substitution) visar undersökningen att både högre skatter och avgifter används
för att möta ökade kostnader. Det här ger i än högre utsträckning anledning att fråga sig om det kommunala utjämningssystemet verkligen
innebär att samma välfärd erbjuds till likvärdiga kostnader (skatter och
avgifter). Det är svårt att se att kommuner med låga skatter och avgifter
har en högre effektivitet eller en lägre självvald servicenivå.
Rapporten visar att det finns en stor risk för att utjämningssystemet inte
uppnår målet med likvärdig välfärd till likvärdiga skatter och avgifter.
I primärkommunerna är skillnaderna i skatter på ett svagt och osäkert
sätt kopplat till skillnader i vald servicenivå eller effektivitet. I landstingen finns en återkoppling mellan skatt och servicenivå. Här finns även en
återkoppling mellan avgifter och skatter, som innebär att medborgare
med högre skatter generellt sett betalar lägre avgifter. En jämförelse mellan landstingen i skogslänen och Stockholms läns landsting visade att
invånarna i Stockholms läns landsting med lägre avgifter, minimalt högre servicenivå och bredare utbud av tjänster, betalar 70 öre högre skatt
över perioden 2005 till 2009. Om skatteskillnaden kvalitetsjusteras för
skillnader i avgifter, servicenivå och utbud, så är landstingsskatten 1 kr
högre i Stockholm än i skogslänen. Den primärkommunala skatten är
över 4 kronor högre i skogslänen än i Stockholm, vilket gör att de totala
kvalitetsjusterade skatteskillnaderna är över 3 kr mellan regionerna.
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