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Sammanfattning
Skatteutjämningssystemets uppgift är att skapa kommunal ekonomisk utjämning mellan
kommunerna. Beroende på olika variabler som till exempel inkomst och befolkningsstuktur
får kommuner antingen betala en avgift eller ta emot ett bidrag inom inkomst- och kostnadsutjämning. Alla kommuner ska med detta ha möjlighet att upprätthålla samma kvalité inom
verksamhet, service och dylikt, men till samma skattesats. Denna uppsats avgränsas till fyra
kommuner som skiljer sig inom kostnad och inkomstutjämning; Botkyrka som får bidrag i
båda inkomst- och kostnadsutjämning, Danderyd som får bidrag i kostnadsutjämning men betalar avgift i inkomstutjämningen, Solna får betala avgift i båda fallen och Sundbyberg får bidrag i inkomstutjämningen men betalar en avgift i kostnadsutjämningen. Studiens syfte är att
undersöka huruvida skatteutjämningssystemet har en påverkan på styrningen och beslutfattandet i kommunerna, det vill säga om hänsyn tas till de eventuella effekter som kan uppstå då
en kommun antingen får ett bidrag eller tvingas betala en avgift.
Datainsamlingen består utav intervjuer med ekonomichefer och kommundirektörer samt politiker. Empirin kompletterades sedan med anonyma enkätundersökningar till andra kommuner
med liknande förutsättningar.
Slutsatsen som senare dras är att kommunen, i viss mån, beaktar skatteutjämningssystemet vid
styrning och beslutsfattande.
Nyckelord; Skattesystemutjämningssystemet, ekonomistyrning, påverkan.
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Abstract
The tax equalization system’s main purpose is to create a municipal economic equalization
amongst the municipalities. Depending on different variables such as income and population
structure, the municipalities either receive a grant or have to pay an imposition due to the
equalization of incomes and costs. This is in order to obtain the same level of quality in
service throughout the country. The study is delineate to four municipalities: Botkyrka which
receives a grant in both cost- and income equalization, Danderyd which receives a grant in
cost equalization but has to pay an imposition in income equalization, Solna which pays an
imposition in both cases and Sundbyberg which receives a grant in income equalization but
has to pay an imposition in cost equalization. The purpose of the study is to analyze whether
the tax equalization system has an effect on the financial control and the decision making
within the municipalities, in other words; do the municipalities base their control and decision
making on the outcome of the equalization system?

The collection of data is based on interviews with CFO: s, politicians and local government
heads and later supplemented with anonymous surveys from other municipalities with similar
circumstances within Stockholm.

The analysis, with the help of different theories, comes to the conclusion that certain
consideration for the effects of tax equalization is taken when making decisions in the
municipalities, despite the respondents’ denying responses.

Keywords: Tax equalization, financial control, effect.
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1. Introduktion
I detta kapitel följer en beskrivning av problemområdets bakgrund och problemformulering.
Vidare presenteras de frågor som uppsatsen har för avsikt att undersöka samt en redogörelse
av studiens avgränsning.

1.1 Bakgrund
Skatteutjämningssystemet är ett system till för att skapa kommunalekonomisk utjämning
mellan kommuner i Sverige (Jonsson, 2010), så att alla kommuner har möjlighet att
upprätthålla samma kvalité inom bland annat verksamhet och service, men till samma
skattesats. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av fem olika delarna;
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandeavgift, regleringsbidrag/ avgift och
inkomstutjämning som är till för att utjämna skattekraften mellan de olika kommunerna (ibid).
Utan inkomstutjämningssystemet skulle en rik kommun, det vill säga en med många
höginkomsttagare och få arbetslösa, ha en lägre skattesats än vad en kommun med många
låginkomsttagare och pensionärer skulle ha. Kostnadsutjämningen däremot tar hänsyn till de
olika kostnader som en kommun har i jämförelse med standardkostnaderna som finns i SCB
och är till för att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna.(SCB, 2009 1)
1.1.1 Inkomstutjämning
Inkomstutjämning är ett system som underlättar för kommuner med svag skattekraft, att
kunna bedriva välfärdstjänster utan att behöva höja skatten (SCB, 2010). Staten garanterar en
viss nivå på inkomsterna då skatteintäkterna varierar mellan kommunerna. Detta beror på
skillnader i förvärvsfrekvens och på inkomstnivån (Bremberg & Slättman, 2008).
Inkomstutjämningen är till för att minska skatteskillnaderna mellan kommunerna och
garanterar alla kommuner en skattekraft som når 115 % av medelskattesatsen i en kommun.
Kommuner som har en högre skattekraft, överstiger 115 % får betala en avgift på 95 % av den
överstigande skattesatsen. Kommuner som har lägre skattesats än den garanterade får ett
inkomstutjämningsbidrag. Detta motsvarar 95 % av mellanskillnaden (ibid).
Skattekraften beräknas med hjälp av en formel som tar hänsyn till kommunens taxerade
inkomster, antal inkomsttagare samt den andel av taxerade inkomst som är beskattningsbar.

1

”Vad kostar verksamheten i din kommun?” Bokslut 2009
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(Jonsson, 20102)

Det finns flera faktorer som bestämmer skattekraftens förändring och av dessa finns det några
som kommunerna själva inte kan påverka såsom skatteregler för hur stor del av en
inkomsttagarens inkomst är beskattningsbar samt åldersfördelning som har med dödsfall och
födsel att göra. Dessa faktorer är utom kommunens kontroll och ska därmed utjämnas. En
kommun kan däremot styra andelen förvärvsarbetare i kommunen, genom att exempelvis få
företag att etablera sin verksamhet i kommunen för att göra kommunen mer attraktiv på så sätt
bidra till en bättre ekonomisk framhållning (Jonsson, 2010). Dessa styrbara faktorer utjämnas
inte. Problematiken kring detta har varit hur de ska behålla så stor del av skatteintäkterna som
möjligt inom kommunen.

Stockholm tillhör en utav de län som påverkas mest utav inkomstutjämningssystemet då länet
har många höginkomsttagare, framförallt i Danderyds kommun. Danderyd har höga skatteintäkter, vilket innebär högre avgifter vid utjämning. Detta har väckt diskussioner bland de styrande i Stockholms Stad som menar att inkomstutjämningen inte gynnar tillväxten i Stockholm, då en stor del av de skatteintäkterna som staden genererar betalas ut till övriga län i
Sverige3.
1.1.2 Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning är den andra delen av skatteutjämningssystemet. Den är till för att utjämna
de stora skillnader som finns mellan kommunerna när det gäller behovet av kommunal service,
strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Detta kostnadssystem ska inte utjämna kostnader
som beror på skillnad av den servicenivå, avgiftssättning och effektivitet mellan kommunerna
(SCB, 2010). Den största delen av kommunernas verksamhet är demografiskt betingad, på så
sätt är kostnadernas storlek beroende av befolkningens ålderstruktur. Om en kommun har en
stor andel barn, ungdomar och äldre, så kan det leda till att kommunen får bidrag i
kostnadsutjämningen då dessa grupper utgörs av större kostnader. Sett utifrån endast
kostnadsutjämningsperspektiv kan kommuner med fördel styra för att öka inflyttningen av
dessa grupper för att på så sätt erhålla bidrag (ibid).

2

Skattekraft = (summa taxerade inkomster/antal inkomsttagare) X (antal inkomsttagare/ antal invånare)X andel
taxerade inkomst som är beskattningsbar
3
Stockholms handelskammare;”Det kommunala skatteutjämningssystemet -hinder för tillväxt och utveckling”,
rapport 2009:2
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Barnomsorg, grundskola, äldreomsorg räknas som ”obligatoriska” verksamheter och beräknas
med hjälp utav standardkostnader, det vill säga vad verksamheten teoretiskt skulle kosta i
kommunen. Kostnadsutjämningen består av tio delmodeller, förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjesorg, barn
och ungdomar med utländsk bakgrund, äldreomsorg, befolkningsförändringar, kollektivtrafik
och bebyggelsestruktur. Däremot förkommer det tre delmodeller för landsting, hälso- och
sjukvård, befolkningsförändringar och kollektivtrafik. (SCB, 2010). Kommuner som har en
lägre faktisk kostnad än andra kommuner i genomsnitt får betala en kostnadsutjämningsavgift.
Kommuner som har en högre faktisk kostnad än andra kommuner i genomsnitt får ett
kostnadsutjämningsbidrag (SCB, 2010).

1.2 Problemformulering
Inkomstutjämningssystemet har skapat stora diskussioner i Sverige då främst Stockholm stad
anser att utjämningen inte är rättvis och hämmar Stockholms utveckling. Stockholm tillhör en
av de rikaste städerna med höga inkomster och får därmed betala stora avgifter till övriga län i
Sverige. Förslag om lagändringar har framförts från Stockholms Handelskammare4och menar
på en utjämning inom regionen, till skillnad från dagens utjämning som befinner sig på en
nationell nivå. Argumenten för den nya modellen är att det inte bara gynnar Stockholm utan
resten av landet. Stadsdirektören i Stockholm anser att det är viktigt att huvudstaden ses som
en attraktiv arbetsmarknad internationellt, för att på så sätt locka till sig företag, som så
småningom kommer att sprida sin verksamhet till övriga kommuner i landet.

Diskussionerna har inte bara förts på riksnivå utan även i kommunerna inom Stockholms län,
då kommunerna inte ser något incitament till att öka tillväxten;
”Skatteutjämningen är dessutom ett synnerligen dåligt incitament för att öka tillväxten i kommunerna. I och
med att systemet bygger på en i det närmaste total utjämning innebär det att all den tillväxt som sker i den
egna kommunen solidariskt ska delas med övriga kommuner. Detta är knappast något som uppmuntrar till
lokala satsningar.”
Newmill.se,5

4

”Det kommunala skatteutjämningssystemet -hinder för tillväxt och utveckling”, rapport 2009:2
Artikel: ”Orimligt att just våra invånare ska betala kommunalskatt till andra kommuner”
http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/08/orimligt-att-just-vara-invanare-ska-betala-kommunalskatt-till-andrakommuner
5
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Systemet är skapat för att upprätthålla rättvisa och jämlikhet bland Sveriges kommuner, men
har istället bidragit till ökat misstycke från de kommuner som betalar en avgift. Enligt artikeln är Danderyd och Solna några av de kommuner som anser att detta system inte är rättvist
då deras invånare får betala en kommunalskatt till en annan kommun. Att dessa två kommuner får betala en avgift förhåller sig till de höga skatteintäkter vilket inte är desamma för Botkyrka då de har en hög arbetslöshet och låga skatteintäkter.
Problematiken kring detta är huruvida styrandet skiljer sig mellan en kommun som får ett bidrag och en som betalar en avgift samt hur inkomstutjämningen påverkar de mål som satts
upp för kommuner. Det vill säga, på vilket sätt påverkar skatteutjämningens effekter styrningen och beslutsfattandet i kommunen? Är det möjligt att styra för att få en så positiv effekt som
möjligt av utjämningen och i sådana fall hur?

1.3 Forskningsfrågor
De frågeställningarna som studien ska utgå från är:


Påverkar inkomst-/kostnadsutjämningssystemet styrningen av en kommuns mål?



Kan man styra för att gynnas utav systemet? I sådana fall, hur?



På vilket sätt skiljer sig kommunerna i förhållande till exempelvis
befolkningsstruktur, arbetslöshet, bostadsbyggande och så vidare? Görs
satsningar för att förändra dessa?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utreda skatteutjämningens påverkan på kommunernas styrning
och hur detta förhåller sig mellan olika kommuner, då vissa kommuner får betala en avgift
eller får ett bidrag i inkomst-/kostnadsutjämning. Målet med denna studie är att redovisa hur
skatteutjämningen förhåller sig till kommunerna; om systemet upprätthålls eller om det finns
andra vägar kring denna reglering samt hur de ser ut.

1.5 Avgränsning
Skatteutjämningssystemet påverkan kan studeras utifrån flera perspektiv som exempelvis den
enskilde skattebetalarens, företagens, politikers och kommunledningen för att nämna några.
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Denna uppsats avgränsas till huruvida politikers och kommunledningens, det vill säga
kommundirektörer och ekonomichefer, beslutsfattande och styrande påverkas utav de
eventuella effekterna som kan uppstå vid skatteutjämning. Detta utförs genom intervjuer och
enkätundersökningar i de utvalda kommunerna

1.6 Disposition
Kapitel 1 – Introduktion
I kapitlet presenteras bakgrund, problemformulering, forskningsfrågor samt uppsatsens syfte
och avgränsning. Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av problemområdet och
kapitalet avslutas efter denna övergripande disposition.
Kapitel 2 – Metod
I detta kapitel presenteras vilka metoder och tillvägagångssätt som uppsatsen kommer att utgå
ifrån. Studien kopplas till vetenskaplig förhållningsätt, forskningsstrategier och
forskningsansatser.
Kapitel 3 – Teori
Kapitel tre presenterar teorierna New public management, Contingency teorin och fiskal
rättvisa vilket analysen senare ska utgå ifrån.
Kapitel 4 – Empiri
Den insamlade empirin har i detta kapitel delats upp i olika teman. Detta leder till att läsaren
får en bättre inblick på hur de olika kommunerna svarat. Dessutom presenteras den
kvantitativa datainsamlingen i form av tabeller och diagram.
Kapitel 5 – Analys
I detta kapitel kopplas den insamlade empirin ihop med den utvalda teorin för att sedan
besvara forskningsfrågorna
Kapitel 6 – Slutsatser
Detta kapitel sammanfattar studiens syfte, problemformulering, samt avslutande slutsatser.
Kapitel 7 – Förslag på framtida forskning
Det avslutande kapitlet framför idéer och förslag till vad framtida uppsatser kan handla om
inom skatteutjämning.

12

2. Metod
I detta kapitel kommer en beskrivning av den metod som uppsatsen ämnar utgå ifrån. Kapitlet
inleds med en beskrivning av uppsatsens vetenskapliga förhållningsätt och avslutas med
redogörelse av studiens tillvägagångssätt samt källkritik.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Enligt Ryan et al (2002) beror valet på metodologi på det fenomen som ska undersökas. Det
gäller både ontologi, antagande gällande fenomenets natur det vill säga det sätt människor ser
på världen och epistemologi, sättet man inhämtar kunskap vilket påverkar hur undersökningen
kommer att genomföras. Det förekommer sex olika ontologiska antaganden som går från
objektivitet till subjektivitet (Ryan et al, 2002). Denna uppsats utgår från ett subjektivt
förhållningssätt, då undersökningen bygger på intervjuer som förhåller till att respondenterna
själva får definiera svaren utifrån sina egna erfarenheter och åsikter inom området.

Epistemologi handlar om sättet människor inhämtar kunskap. Det förekommer två
vetenskapliga förhållningssätt som utgör grunden till forskning och resultat, positivismen och
hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2003). När det gäller det positiviska förhållningssättet
grundas den sanna tron i vad vi upplever, naturvetenskaplig tradition. Det upplevs från en
verklighet som är oberoende och fri från värderingar. Hermeneutiken anses vara motsatsen till
positivismen. När det gäller hermeneutiken ska det förstås, tolka olika handlingssätt utan att
det finns en absolut sanning (Ryan et al, 2002). Metoden tolkar, studerar och försöker förstå
de mänskliga beteendena och handlingarna (Patel & Davidsson, 2003). Denna studie är av
hermeneutiskt ansats och kommer att utgå från intervjuer då avsikten inte är att bevisa vilka
lagar som följs utan att beskriva situationerna och erfarenheterna inom kommunerna. På så
sätt kommer tolkning och bedömningar på kommunernas beslutsfattande och styrning att
göras.

2.2 Vetenskapliga forskningsstrategier
De två vanligaste forskningsstrategier vid bearbetning av data, är den kvantitativ- och den
kvalitativa ansatsen (Bryman, 2004). Den kvantitativa metoden baseras på verkliga
iakttagelser, statistiska bearbetningar och analysmetoder med avsikten att mäta fenomen som
kan omvandlas till siffror, som i denna studie avser tabeller hämtade från offentliga databaser
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samt rapporter och prognoser från kommunernas årsredovisningar. Den kvalitativa metoden
baseras på verbala analysmetoder (ibid), som i denna studie är intervjuer och anonyma
enkätundersökningar. I sin helhet är den kvantitativa metoden avsedd att enbart förklara
sammanhanget medan den kvalitativa metoden ser mer till kontexten.

2.3 Vetenskapliga forskningsansatser
Det finns tre sätt som en forskare kan utgå ifrån för att koppla teori och empiri. Dessa tre
vägar är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2003). Inom deduktiv ansats
drar forskare slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och existerande
teorier. Induktiva forskare studerar upptäcktens väg genom att dra slutsatser och bygga
mätbara observationer och empirisk data. Denna studie ämnar utgå från en induktiv ansats då
empirisk insamlad data som till exempel årsredovisningar och tabeller från databaser samt
intervjuer och anonyma enkätundersökningar samlats för att sedan kunna koppla till teorier.
Utifrån den induktiva ansatsen analyseras det empiriska materialet för att finna teorier som
kan kopplas till det empiriska materialet. (Bryman, 2002) Detta kan leda till en utmaning att
hitta relevanta teorier till det empiriska materialet man åstadkommit. Däremot behöver man
på så sätt inte anpassa intervjufrågorna till de utvalda teorierna.

2.4 Tillvägagångssätt
2.4.1 Intervjuer och urval
Tillvägagångssättet för denna uppsats är att genomföra en kvalitativ studie och intervjua
kommundirektörer, ekonomichefer samt politiker (som har majoritet i kommunledningen) i de
olika kommunerna då ekonomicheferna har störst vetskap kring skatteutjämningssystemet och
politikerna störst vetskap kring de olika satsningarna som ska genomföras inom kommunen.
Varje kommun intervjuas vid två olika tillfällen. Frågorna kommer att beröra styrningen inom
kommunerna samt hur styrningen påverkas av inkomstutjämningen, exempelvis inom vilka
områden är det lönsamt att investera? Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga utgår
från samma frågeställningar för att de olika intervjuerna lättare ska kunna jämföras men är
även flexibla då de ger respondenterna möjlighet till egna inlägg inom ämnet.

Studien avgränsas till kommuner inom Stockholms län då det urval av kommuner som
eftersträvas finns inom länet. Urvalet baseras på huruvida kommunerna får betala en avgift
14

eller ta emot ett bidrag. Studien tar även hänsyn till om kommunerna får eller tar emot bidrag
inom kostnadsutjämningen, för att på så sätt få bredare perspektiv inom problemområdet.

De kommuner som kommer att intervjuas är följande;

Kommun
Botkyrka
Danderyd
Solna
Sundbyberg

Inkomstutjämning
Får bidrag
Betalar avgift
Betalar avgift
Får bidrag

Kostnadsutjämning
Får bidrag
Får bidrag
Betalar avgift
Betalar avgift

Figur 1 sammanställning av utvalda kommuner Källa: Siffror hämtade från bilaga 1.

2.4.2 Anonym enkätundersökning
Dessutom kompletteras empiriinsamlingen med en enkät som skickats till fem olika
kommuner i Stockholms län som valts ut med samma urvalsmetod som de intervjuade
kommunerna. Frågorna består utav samma frågor som ställts vid intervjutillfällena och har
besvarats av ekonomicheferna inom kommunen då de anses ha stört vetskap kring
skatteutjämningsfrågor. Den anonyma enkätundersökningen genomfördes för att undersöka
om respondenternas svar i övriga kommuner blir annorlunda då de förblir anonyma.
Dessutom ger anonymiteten respondenterna möjligheten att uttrycka sina åsikter och
synpunkter på ett friare sätt.

Kommun
Kommun A
Kommun B
Kommun C
Kommun D
Kommun E

Inkomstutjämning
Får bidrag
Får bidrag
Betalar avgift
Betalar avgift
Betalar avgift

Kostnadsutjämning
Får bidrag
Får bidrag
Får bidrag
Får bidrag
Får bidrag

Figur 2 Sammanställning av utvalda anonyma kommuner Källa: Siffror hämtade från SCB

Enkäten skickades till de kommuner som har liknande förutsättningar som de intervjuade och
valdes alltså, som tidigare nämnt enligt samma urvalsmetod. Däremot förekom det ett bortfall
av den kommun som likt Sundbyberg som betalar avgift i kostnadsutjämningen men får ett
bidrag i inkomstutjämningen. När det gäller kommuner som betalar avgift i båda fallen är det
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endast Solna som finns inom Stockholms län, vilket urvalsområdet begränsats till.

2.5 Primär- och sekundärdata
En del av datainsamlingsmetoden är användandet av primär- respektive sekundärdata, då primärdata är det forskningsmaterialet författarna själva samlat in i form av intervjuer och enkäter. Sekundärdata är det tillgängliga forskningsmaterial som redovisats av tidigare studier, exempelvis uppsatsarbeten, forskningsartiklar eller årsredovisningar (Christensen, et. al., 2001).
Denna studie ämnar utgå från både primär- och sekundärdata då det underlättar forskningsarbetet för att sedan kunna göra en djupare studie inom området, samt fylla eventuella forskningsgap som kan uppstå vid datainsamlingen.
Primärdata består, som tidigare nämnts, av intervjuer med kommuner och utgår från en semistrukturerad intervjumall för att ge utrymme för egna åsikter och invändningar. Respondenterna informeras via e-post och telefon om studiens tema samt övergripande frågor, för att på
så sätt undvika eventuella bortfall. Skulle respondenten neka till intervju sker ett nytt urval av
kommun med liknande eller samma bakgrund. Intervjuerna sker med personer som är verksamma inom kommunens styrning samt redovisning för att på så sätt bidra studien med så tillförlitlig information som möjligt. Dessutom kompletteras primärdatainsamlingen med anonyma enkätundersökningar, som beskrivits i tidigare avsnitt.
Sekundärdata består av de tabeller och material som hämtas från både kommuner och offentliga databaser (SCB, SKL), forskningsartiklar samt kommunernas årsredovisningar. Hämtade
ur offentliga databaser är tabeller om arbetslöshet, bostadsbygge samt prognoser kring skatteutjämningssystemet vilka är hämtade ur årsredovisningar.

2.6 Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten och validiteten är till för att göra en bedömning av hur stor trovärdighet och
kvalitet en studie har samt huruvida forskningsmaterialet som studien baserats på stämmer
överens med verkligheten (Bryman, 2004). Validiteten används för att undersöka ”äktheten” i
framförallt mätbara undersökningar, d.v.s. kvantitativa studier men kan även tillämpas på
denna kvalitativa studie då den delvis utgår från kvantitativt forskningsmaterial i form av tabeller och uträkningar (ibid). För att stärka validiteten är tabellerna och uträkningarna hämtade från både anställda inom kommunen samt offentliga databaser.
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Intervjuerna i denna studie har spelats in på en inspelningsapparatur och sammanställs för att
sedan bifogas i arbetet, då detta styrker trovärdigheten ytterligare. Därtill för författarna egna
anteckningar vid intervjutillfället. Författarna tar hänsyn till respondenternas intressen och
ställning inom kommunerna, och använder offentliga databaser som ett komplement vid analystillfällen för att öka pålitligheten. Dessutom har empirimaterialet kompletterats med anonyma enkätundersökningar via e-post till kommuner med liknande förutsättningar som de intervjuade. Detta ger författarna möjlighet att utmärka om eventuella skillnader i svar erhålls
beroende på respondenten är anonym eller inte.

2.7 Källkritik
Det finns både för- och nackdelar med att använda sekundärdata i form av årsredovisningar.
Fördelen är att det är lättillgänglig information som enkelt kan redovisas men nackdelen är att
det skapar vissa frågor kring dess trovärdighet. Dock har årsredovisningarna granskats av utomstående revisorer vilket ökar författarnas förtroende för forskningsmaterialet.
Dessutom kontrolleras uträkningarnas, från kommunernas hemsidor, överensstämmande med
liknande rapporter från andra databaser (SCB, SKL). Däremot har det framkommit att figur 8
och 9 som redovisar bostadsbygget inom kommunerna, har utgått från äldre data, 2005 jämfört med övriga tabeller från 2009. Detta förklaras, enligt SCB via e-post, med att Botkyrka
och Danderyd inte godkänt en utläggning av senare siffror.
Detsamma gäller respondenternas svar vid intervjutillfällen, där viss hänsyn tas till deras
ställning och intressen inom kommunen. Kommunanställda har som intresse att marknadsföra
kommunen på ett positivt sätt och är sällan självkritiska. Detta leder till att frågor som har en
negativ antydan på kommunen inte besvaras på lika utförligt sätt som en fråga med positiv
antydan.
Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats, vilket medför att viss data inte beaktas på
samma sätt om den i annat fall skulle utföras med en kvantitativ ansats. Därför kan studien
med fördel även utföras med en kvantitativ ansats.(Bryman, 2004 )
Förutom intervjufrågor har studien utgått från att analysera statistik i form av tabeller från offentliga databaser och årsredovisningar
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3. Teori
I detta kapitel presenteras de teorier som ska verka referensramar för analysen, samt dess
länkning mellan empiri och teori. De teorier som uppsatsen ämnar utgå ifrån är New public
managment och Contingency teorin.

3.1 New Public Management
New Public Management (NPM) är en term för många administrativa reformer som
genomförts i den offentliga sektorn under de två senaste decennierna. Begreppet NPM
innefattar införandet av nya former av företagande, konkurrens, den privata sektorn ledningen,
en tydlig hierarki, ökat fokus på kostnaderna för effektivitet och mätningar av både design och
prestanda (Hood 1995). Den” nya” reformen lånar idéer från näringslivet och privata företag
och implementerar det i styrandet av offentliga verksamheter (Power,1997). Förändringen i
offentlig redovisning under 1980-talet var en viktig grundsten till antagandet NPM (Hood
1995). Adcroft och Willis (2005) instämmer i detta och hävdar att prestationsmätningen har
blivit en gemensam framtid i den offentliga sektorn, såsom kommuner och landsting.

Hood (1995) menar att grundtanken med NPM handlar om tre olika idéer som presenteras
nedan:
• det traditionella och politiska ledarskapet i den offentliga sektorn bör ersättas med
formulering av mål och organisation bör styras mer som privata företag.
• kontroll av organisationen ska utövas med fokus på vad verksamheten åstadkommer.
• offentliga företag är utsatta för konkurrens.

NPM är ett nytt fenomen som många företag tar hänsyn till. Det är ett uttryck för många
organisatoriska reformer som genomförts i den offentliga sektorn under det senaste årtiondet
(Hood, 1995)Det är ett nytt tänkande om en beslutsfattares ansvarsskyldighet/förpliktelse och
trovärdighet. Vid användning av NPM är en viktig faktor att analysera varje företag för sig, att
se företagets behov och unika sätt att vara. Att använda sig av en generell uppfattning leder
oftast inte till rätt slutsats eftersom varje organisation är unikt på sitt sätt. Mätning och
ansvarsskyldighet diskuteras av alla forskare och detta är något som inte heller går att
generalisera eftersom varje organisation har sin egen komplexitet med flera underliggande
faktorer.
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Hood (1995) hävdar att NPM inte är en förvandling, utan snarare ett försök att förändra hur
aktörer rapporterar, leder sina företag och kontrollera den offentliga sektorn tjänster och
produkter. Enligt forskaren är detta anledningen till att statliga organisationer inkluderas.

Syftet med NPM är att flytta fokus från ansvarsförpliktelser, där regler är i fokus vid
utformningen av processer, till att lägga fokus på resultat och effektivisering. Därför flyttas
förtroendet från offentliga tjänstemän och andra viktiga personer till företags verksamheter.
Styrning, kontroll och redovisning anses vara nyckelord (Hood, 1995). Hood menar även att
det fortfarande saknas tydliga mätinstrument för att jämföra offentliga förvaltningar med
varandra, att NPM består av en blandning olika läror som under olika förutsättningar framgår
i olika offentliga sektorer. Att skilja förändring med djupgående förändring kommer alltid att
vara komplext i offentliga organisationer. Detta diskuterar även Adcroft och Willis (2005), där
de förklarar att det inte finns något sådant som en universell accepterad definition av NPM,
men att det är en återspegling av olika trender.

Enligt Andy Adcroft och Robert Willis (2005), är en analys utan sammanhang meningslös.
Därför anser forskarna att det är viktigt att sätta den nuvarande offentliga sektorns förvaltning
i ett bredare historiskt sammanhang. Forskarna menar att NPM är både praktiskt och teoretiskt
en import av sedvanliga tillvägagångssätt i den offentliga sektorn. Denna import sker i två
allmänna former och där det finns en möjlighet att se dem separat. Forskarna poängterar att
det finns en betydande överlappning mellan dem.

Adcroft och Willis menar att en organisations prestationsförmåga grundar sig på en förståelse
av sambandet mellan tillgångar och skulder, d.v.s. den ekonomiska situationen.

Enligt Meyer (1994), baseras prestationsmätningar på antagandet att det kommer att ge
verkliga och påtagliga fördelar för organisationer. Meyer menar att prestandamätning är
användbart i den mån det kan förklara hur bra företaget uppnår sina mål och även att kunna
påpeka att det är mindre lämpligt att förklara vad företaget bör göra istället.

För varje dag som går anpassar sig den svenska offentliga sektorn till sin omgivning. Den
svenska offentliga sektorn börjar allt mer likna andra europeiska nationers offentliga sektorer
och välfärden ersätts med nya organisationsformer och nya ideologier växer fram som betonar
grundprocesser, god moral och ledningens ansvarsskyldighet (Ferlie, 1996). Den allmänna
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uppfattningen är att NPM har fött nya former av just ansvarsskyldighet för ledning och
styrning. Presentationsmätning inom den offentliga sektorn ställs allt mer i fokus, den
offentliga sektorn har därför börjat visa sin ansvarsskyldighet genom utveckling av mätsystem
och genom att införa bättre metoder, prestanda, vilket leder till en förändrad syn genom att
framhäva mål istället för processtyrning. (Catasús och Grönlund 2005).

Denna nya syn ger beslutsfattare obegränsad befogenhet att nå sina resultatmål och mål. De
verkställande beslutsfattarna har möjlighet att avgöra om planerade mål och delmål har
uppnåtts. NPM:s ledord är ”bättre effektivitet”, ”mer värde för (skatte)pengarna” och ”bättre
styrning och uppföljning”(Almqvist, 20106).

3.1.1 Benchmarking
Benchmarking är en del av NPM där olika mätningar på prestanda och presentation anses ha
stor betydelse för organisationen (Siverbo, 2007a) . Begreppet som utvecklades på 1980-talet
inom Total quality managment (TQM) var avsedd för den privata sektorn, men
implementerades senare även i den offentliga sektorn (Andersen et al, 2008). Idén bakom
benchmarking är att ständigt utveckla metoder och strategier för att förbättra sin position på
marknaden i jämförelse med konkurrenter. Detta kan göras genom att ta reda på sambanden
mellan orsak och verkan, göra ständiga situationsuppdateringar samt låta sig inspireras av
andra organisationer (Karlöf et al., 2000). Enligt Johansson et. al (2005) är benchmarking,
sett ur ekonomisk teoretiskt perspektiv, en reform för att skapa möjligheter till en ökad
effektivitet och kan delas in i tre olika delar; processbenchmarking, strategisk benchmarking
och resultatbenchmarking. Processbenchmarking handlar om att analysera de olika
arbetsprocesser som används medan strategisk benchmarking handlar om att undersöka hela
verksamhetens genom att exempelvis studera dess kultur, anställda samt organisationens
kompetens. Resultatbenchmarking är en slags jämförelse mellan nyckeltal för att minska
osäkerheten gällande kvalitet, produktivitet och effektivitet. Denna del av benchmarking kan
bland annat implementeras i kommuner vid utförande av prestandamätningar(Johansson &
Siverbo, 2006).
En av de slutsatser som Adcroft och Willis diskuterar, är att det är högst osannolikt att
resultaten av NPM och prestationsmätningar kommer att generera betydelsefulla vinster för

6

http://www.fek.su.se/sv/IKE-start/Forskningsomraden/New-Public-Management/(hämtad 2010-12-03)

20

några av de avgörande aktörerna inom den offentliga tjänstesektorn. Detta är också något som
Osborne och Gaebler's (1993) håller med om, då deras uppfattning är att NPM förändrar
förhållandet mellan prestandamätningar och ansvarsskyldighet. Adcroft and Willis (2005)
menar att det inte är troligt att genomförandet av NPM resulterar och presenterar en
ökning/förbättring av värde för aktörerna inom den offentliga tjänstesektorn. Detta diskuterar
även Catasús och Grönlund (2005) som är inne på samma teori. Forskarna menar att NPM
börjar nå sin gräns i och med det föränderliga samhället vi lever i. Catasús och Grönlund
(2005) anser att den största forskningsfrågan inom den offentliga sektorn istället är ”Gör vi
rätt saker?”.

3.2 Contingency teorin
Contingency teorin konstaterades på 1960-talet då man genomförde studier som visade att
omgivningen har en stor inverkan på organisationens verksamhet (Ask& Ax, 1997), vilket har
delas in i olika situationsvariabler. Denna teori menar att en organisations ekonomistyrning
påverkas av den situation den befinner sig i.
Arbetet att identifiera dessa variabler har inte varit omfattande. De situationsvariablerna som
tidigare har undersökt av forskare kan delas in i följande områden: omgivning, struktur, storlek, strategier, teknologi och kultur (Chenhall, 2003). Situationsvariabler ska inte uppfattas
som utförliga utan alla variabler behöver inte vara upptäckta (Fisher, 1998). Det beror således
på omgivningens interna och externa krav på hur organisationen bäst ska organisera sig (Bruzelius & Skärvad, 2004). Enligt Montari (1978) kan variablerna kopplas till effektivitet, i
synnerlighet i förhållande till omgivningen.
En annan studie resulterade även i att synsättet på en organisation förändrades; organisationen
sågs mer som en öppen verksamhet till skillnad från tidigare då den ansågs vara sluten (Anthony & Govindarajan, 1998). Denna teori motbevisar tidigare teorier om att det finns ”ett
bästa sätt” att styra alla företag. Enligt contingency teorin gäller det att istället hitta en balans
mellan situationen man befinner sig i och den egna strukturen, för att på så sätt nå framgång
(Hult & Nygren, 1999).

21

Contingency
teorin

Omgivning

Teknologi

Kultur

Storlek

Struktur

Strategi

Figur 3 Sammanställning av contingency teorin Källa: Egen bearbetning

3.2.1 Omgivning
En viktig del i en organisations framgång är att det finns en omgivning som omfattar konkurrenssituation, marknadsandel, exportandel, sortimentsbredd det vill säga en marknad. (Chenhall, 2003) Marknaden definieras i sin tur av den produkt som företaget säljer, en så kallad
branschstruktur bestående av potentiella kunder, leverantörer, tänkbara konkurrenter och så
vidare. För att företaget ska kunna etablera sig och verka konkurrenskraftig krävs det en positionsring på marknaden för att kunna klara de eventuella hoten inom den aktuella industrin. Omgivningen kan antingen vara enkel, det vill säga inte präglad av osäkerhet, eller
komplex det vill säga stor osäkerhet vilket innebär att företaget kräver mer information från
omgivningen för att fungera så effektivt som möjligt (Daft & Macintosh, 1981). Vidare kan
omgivningen definieras som statisk respektive dynamisk, lugn respektive turbulent (Fisher,
1995).
3.2.2 Teknologi och kultur
En grundläggande nivå av teknologi avser hur organisationens processer fungerar, exempelvis
hur input omvandlas till output. I detta inkluderas maskiner, material, människor, mjukvara
och kunskap. Flera nyckelfaktorer påverkas av tre bastyper komplexitet, osäkerhet i handlingar och beroende som i sin tur påverkar styrningen i en organisation(Chapman, 1998). Under
de senaste 20 åren har kulturen varit ett viktigt inslag i ekonomistyrningen inte minst inom
utvecklingen. Grunden är att olika kulturella karaktärer förekommer i olika länder, vilket i sin
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tur leder till att individer inom olika kulturer har olika synsätt om ekonomistyrning (Chenhall,
2003). Olikt övriga situationsvariabler är denna begränsad och befinner sig på en kartläggande nivå (ibid.)
3.2.3 Storlek och struktur
Enligt ett flertal författare har storleken avsevärd betydelse för skillnaderna mellan olika
strukturer. Stora organisationer tenderar att ha mer specialisering, standardisering och formalisering än små organisationer. Storleken som situationsfaktor anspelar främst på antalet medlemmar eller människor som är organiserade inom ett företag (Donaldson, 1995). När företag
växer implementeras kontrollverktyg i form av regler, dokumentation och så vidare, då behovet att hantera större mängd information är väsentlig. Dessutom växer företagen då fler samarbeten med olika intressenter och leverantörer inleds, vilket innebära ökad möjlighet på i en
global marknad (Chenhall, 2003). I samband med organisationens expansion kan den formella
strukturen komma att förändras det vill säga fördelningen av de olika rollerna i organisationen.
Arbetets effektivitet, de anställdas motivation och informationsflödet mellan de olika grupperna påverkas av strukturen (Ax et al, 2002). Likaså påverkar en eventuell osäkerhet i miljön
valet av struktur i en organisation(Chenhall, 2003).
3.2.4 Strategi
Denna situationsvariabel är olik de övriga situationsvariablerna, då den istället används för att
styra de andra variablerna såsom omgivning, teknologi, struktur och kultur (Chenhall, 2003).
Ledarskap är något som hör ihop med strategivariabeln, då det bygger på att ledningen i organisationen kan påverka utformningen av strategin (Finkelstein, 1996) . Child (1972) diskuterade i sin artikel att en omformning av organisationens strategi i sin tur kan styra organisationens struktur, storlek och arbetssätt. Detta sker i relation till hur omgivningen ser ut. Om
marknaden för en viss produkt till exempel anses vara riskfylld, kan cheferna alltså ändra utformning av strategi till en mer stabil marknad där risken för förlust är mindre. På så sätt
minskas trycket från omgivningen (Chenhall, 2003) .
Stategin tar itu med den kritik som riktas mot contingency teorin, då ekonomistyrningen är
beroende av vilken situation man befinner sig i (ibid.).
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3.2.5 Effektivitet
Enligt Karlöf (2001) är effektiviteten sett ur contingency teoriskt perspektiv en samverkan
mellan variablerna strategi, stuktur och omgivning. Effektiviteten omfattas av yttre respektive
inre effektivitet, där det senare handlar om hur ett företag eller organisation på kostnadseffektivaste sätt omvandlar input till output (Bruzelius, 2004). Karlöf diskuterar även hur mycket
som producerats av det som satsats. Inom kommuner kan input till exempel vara skatteintäkter och hur organisationerna på kostnadseffektivaste sätt använder dem, genom att till exempel bygga bra skolor men till en lägre kostnad.
Yttre effektivitet diskuterar den effektivitet som omgivningen, kunder och intressenter upplever, det vill säga upplever kunden att produkten har en nytta eller ett värde för det priset som
betalats? (ibid) Detta kan översättas till den låga/ höga skatten som invånaren i kommunen
betalar och vilken nytta och kvalité som intäkterna används till. Eller till det resultat som investerare förväntar sig att organisationen ska leverera.
Effektivitet inom produktion och kostnad är viktigt men det gäller att efterfrågan finns annars
är hela produktionen förgäves (ibid). Det kan gälla utbyggnad av kostsamma grundskolor till
en stor andel elever, då det i själva fallet endast bor ett fåtal barn inom kommunen.
En balans av både yttre och inre effektivitet är en viktig beståndsdel för optimalt
värdeskapande. Det gäller att på så sätt inte endast producera så kostnadseffektivt som möjligt
men även att producera rätt saker. En perfekt kombination är dock svårt att uppnå i
verkligheten. Därför kan en organisation lägga olika vikt på respektive del av
effektivitetsbegreppet beroende på hur de är positionerade på marknaden. Ett företag som
befinner sig på en marknad med hög tillväxt kan exempelvis satsa mer på den yttre
effektiviteten för att öka marknadsandelarna (Karlöf, 2001).

Figur 4 Källa Montari, 1978
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En organisation som omfattas av begränsade resurser eller kulturella och politiska begränsningar kan ha svårigheter att skapa effektivitet då det sker stora förändringar i omgivningen
(Hannan, Freeman, 1977). Detta kan jämföras med skatteutjämningssystemet, vars uppgift
bland annat är att utvidga kommuners möjligheter till bra service och omsorg.

3.3 Fiskal rättvisa
Skatteutjämningssystemet är enligt Jonsson (2010) ett system som har till syfte att skapa fiskal rättvisa mellan kommunerna då det ska skapa likvärdiga förutsättningar för invånare i alla
kommuner oavsett var i Sverige man bor. Alla människor ska ha möjlighet att få likvärdig
service utan att ha en avsevärt högre skattesats. Detta görs genom att utjämna de kostnader
och skillnader i skattekraft som kommunen inte har kontroll över, det vill säga de opåverkbara
faktorerna (ibid). Kostnaderna varierar från kommun till kommun, då olika kostnader förekommer inom till exempel nivån, standarden och effektiviteten på service (ibid).
Jonsson diskuterar vidare att ”rättvisa” är en värderingsfråga som kan delas upp i två olika
termer; minimistandards och likabehandling. Det förra syftar till att enbart se till att ingen faller under en viss miniminivå, gällande exempelvis service och utbud. Det senare diskuteras i
bland annat kommunlagens andra paragraf; ”behandla sina medlemmar lika om det inte finns
sakliga skäl för något annat”. Jonsson (2010) menar att lagen innebär att alla har rätt till likabehandling och ska behandlas lika oavsett service bidrag eller skatt-/avgiftsuttag. Detta kan
skilja sig mellan kommunerna då de har olika förutsättningar att erbjuda likvärdig service till
samma pris (skattesats).

3.4 Teorisammanfattning
Gemensamt för samtliga teorier är strävan efter effektivitet. Genom att påverka olika variabler
som strategi och omgivning utifrån den situationen som organisationen befinner sig i, som
nämns i contingency teorin, samt utföra presentationsmätningar, vilket nämns i benchmarking,
kan organisationen förbättra effektiviteten. Ett tecken på ett effektivt utjämningssystem är då
fiskal rättvisa uppnåtts inom alla kommuner, det vill säga de får tillgång till likvärdig service,
för samma skattesats. Som tidigare diskuterats av Jonsson (2010) finns det olika syn på ordet
rättvisa. En mindre välbärgad kommun kan exempelvis uppleva att enbart få upp servicen till
en miniminivå inte är tillräckligt, utan vill uppnå samma nivå som en välbärgad.

25

Detta ger sedan ett samband till hur kommuner resonerar utifrån styrning; genom att studera
den välbärgade kommunen vars nivå man efterstävar, finns det möjlighet att genomföra förändringar för att i sin tur omvandla sambandet mellan orsak och verkan.
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den insamlade empirin från de olika kommunerna. Empirin består utav intervjusammanställningar, anonyma enkätundersökningar
samt årsredovisningar

4.1 Inledande kommunfakta
4.1.1 Botkyrka kommun
I Botkyrka kommun bor det 81 195 invånare och antalet invånare ökar stadigt (SCB, 2010).
Nästan hälften av alla invånare har sina rötter i andra länder. Kommunen består av sju
stadsdelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tumba, Tullinge och Grödinge och ligger
mellan Södertälje och Stockholm. Kommunen får bidrag i både kostnads- och
inkomstutjämning7.
4.1.2 Danderyd kommun
Det bor 31 150 invånare i Danderyd kommun och kommunens invånare har den högsta
utbildningsnivån i landet, då ca 49 % av kommunborna har en akademisk utbildning.
Kommunen består av stadsdelarna Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund och
ligger cirka en mil norr om Stockholm. Kommunen får ett bidrag i kostnadsutjämning men
betalar i inkomstutjämningen8.
4.1.3 Solna kommun
Det bor 66 909 invånare i Solna kommun, vilket är en ökning från de senaste åren. Kommunen består av följande stadsdelar: Järvastad, Ulriksdalslott, Bergshamra, Haga, Huvudstad,
Hagalund, Råsunda, Skytteholm, Norrastationsområdet, Frösunda och Ulriksdal. Solna kommun är en kommun som ständigt strävar efter tillväxt, främst i områden som Solna city, Karolinska-Norra station, Järvastaden, Ulriksdal, Ingenting och Arenastaden (med nationalarenan
Swedbank Arena). Solna kommun får betala avgift i både kostnads- och inkomstutjämning9.

7

Information tagen från Botkyrka kommuns hemsida
Information tagen från Danderyd kommuns hemsida
9
Information tagen från Solna kommuns hemsida
8
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4.1.4 Sundbyberg kommun
I Sundbybergs kommun bor det 37 722 invånare och är till ytan Sveriges minsta kommun,
med bara 9 kvkm. Målet är att befolkningen ska öka med 50 % till år 2020, vilket gör att
kommunen tillhör en av Sveriges mest växande kommuner. Kommunen består av stadsdelarna
Brotorp, centrala Sundbyberg, Duvbo, Hallonbergen, Rissne, Lilla Alby, Storskogen, Lilla
Ursvik, Stora Ursvik och Ör. Sundbyberg kommun får bidrag i inkomstutjämning och får
betala en avgift i kostnadsutjämning10.

4.2 Sammanställning av statistik
4.2.1 Prognoser
Nedan följer en redovisning av de förändringar som skett inom inkomst- och
kostnadsutjämningen de senaste åren. Dessa förändringar beror på olika faktorer som till
exempel ökad arbetslöshet vilket kan påverkar inkomstutjämningen, eller en ökad inflyttning
av barnfamiljer i samband med bostadsbyggande.
Inkomstutjämning: bidrag(+)/avgift(-) kr per/invånare
Kommun
Botkyrka
Danderyd
Solna
Sundbyberg

Inkomstutjämning 2008
8877
-18461
-1126
491

Inkomstutjämning 2009
9408
-20714
-1019
1282

Inkomstutjämning 2010
9183
-19389
-1521
2532

Figur 5 Sammanställning av prognoser, inkomstutjämning Källa: SCB

Kostnadsutjämning: bidrag(+)/avgift(-) kr per/invånare

Kommun
Botkyrka
Danderyd
Solna
Sundbyberg

Kostnadsutjämning 2008 Kostnadsutjämning 2009
Kostnadsutjämning2010
1649
1747
1908
5319
5983
6107
-3076
-3373
-3479
-1571
-1622
-425

Figur 6 Sammanställning av prognoser, kostnadsutjämning Källa: SCB

10

Information tagen från Sundbyberg kommuns hemsida
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4.2.2 Arbetslösheten i kommunerna
Arbetslösheten i Stockholms läns kommuner, 16-64 år. Symbolen Δ avser förändring i antal
arbetslösa individer från 2009 till 2010.

Månad

Län

’ 2010-10

01 Stockholms län Samtliga

’Kommun
’Riket
’Stockholms län
’Botkyrka
’Danderyd
’Solna

Kommun

Arbetslösa

Δ

215 886

-35 419

44 750

-98

2 456
317

56
-1

1 202

-80

’Stockholm

20 717

42

’Sundbyberg

1 006

23

Figur 7 Sammanställning av arbetslösheten inom kommunerna Källa: Arbetsförmedlingen

För att påvisa de olika inkomstskillnaderna mellan kommunerna har denna ovanstående tabell
sammanställs för att skildra hur arbetslösheten förändrats den senaste perioden. Detta
påverkar inkomstutjämningen då det innebär att kommunen får mer/mindre skatteintäkter.
4.2.3 Nya bostäder
En ständig utbyggnad av bostäder har genom åren skett inom kommunerna. Nedan redovisas
diagram över byggandets omfattning. En satsning på flerfamiljshus, som till exempel kan
påverka inflyttningen av exempelvis barnfamiljer vilket i sin tur leder till en påverkan på
kostnadsutjämningen, men även på inkomstutjämningen då bostadsköp kräver att man har hög
och stabil inkomst.

Förutom bostadsrätter och hus har det även gjort satsningar på hyresrätter i Solna.
Hyresvärden Signalisten har exempelvis gett ungdomar mellan 18-27 år företräde till små
lägenheter11.

11

http://www.signalisten.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=69e6d8f8-a122-46f5-b4d4af58731dfb52
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Figur 8 Bostadsbygge Botkyrka Källa: SCB

Figur 9 Bostadsbygge Danderyd Källa: SCB

Figur 10 Bostadsbygge Solna Källa: SCB

Figur 11 Bostadsbygge Sundbyberg Källa:
SCB
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4.3. Intervjuer med kommunernas ekonomichefer och politiker
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts i kommunerna Botkyrka,
Danderyd, Solna och Sundbyberg. Frågorna behandlade respondenternas inställning till
skatteutjämningssystemet, samt om/hur den påverkar styrningen och beslutsfattandet inom
kommunerna. Ytterligare frågor kring befolkningsfördelningen och tillväxten ställdes, för att
undersöka om det finns något samband mellan dessa faktorer och skatteutjämningssystemet.

4.3.1 Inkomstutjämning eller kostnadsutjämning?
Alla fyra kommuner ansåg att inkomstutjämningen var den mest diskuterade delen av
skatteutjämningssystemet. Det beror främst på att inkomstutjämningens ”rättvisa” väckt stora
debatter i dels de kommuner som får betala avgift, men också i kommuner som får bidrag.
Politiker i Danderyd kommun menar även att inkomstutjämningen inte bör finansieras med
kommunala skatteintäkter:
”Men som sagt är det inkomstutjämningen som det pratas mest om här i kommunen då vi hävdar att den
egentligen inte behövs. Utan vi tycker att det är staten som ska syssla med regional politik, inte
kommunerna. Det har till och med gått så långt att vi tycker att det är emot kommunallagen att vi
finansierar verksamhet i andra kommuner” (Kommunalråd, Danderyd 2010-11-10)

Och fortsätter;
”Den kommunala skatten behövs egentligen inte för att systemet ska fungera, utan är mer som
en ”avundsjuke-skatt” för att Danderyd inte ska kunna hålla en ännu lägre skatt än vad vi gör. Man kan
säga att det sticker lite i ögonen på en del kommuner, speciellt i de kommunerna som använder sina
skatteintäkter mer frikostigt än vad vi gör.” (Kommunalråd, Danderyd 2010-11-10)

Ekonomicheferna i Danderyd och Solna, vilka är de två kommuner som betalar en avgift i
inkomstutjämningen, riktar dock väldigt lite missnöje till inkomstutjämningens uppbyggnad,
och anser att det är en viktig komponent för att främja Sveriges ekonomi och utveckling. De
menar att utjämningen är nödvändig för ge Sveriges kommuner någorlunda lika
förutsättningar att tillhandahålla ett likvärdigt serviceutbud som övriga kommuner.
Ekonomicheferna menar att inkomstutjämningen är ett ”nödvändigt ont” som måste
accepteras. Däremot finns det diskussioner kring hur stor avgiften behöver vara.
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I Botkyrka kommun, som tillhör en utav de kommuner som får bidrag, har man startat en
utredning för att ta reda på varför kommunen har så stor utdebitering i förhållande till andra
kommuner. En bidragande faktor till detta är att de diskussioner som pågått i mer välbärgade
kommunerna, som menar att Botkyrka är mer frikostiga med sina skatteintäkter då de får
bidrag:
”Mindre effektiva bara för att vi har en högre utdebitering? Att vi slösar bort våra pengar på
onödiga grejer, cirkushall osv. Det är en form av arbetsmarknadsutveckling men det förekommer förtal mot
detta.”(Ekonomichef Botkyrka 2010-10-25)

I Sundbyberg ser kommunansvariga inkomstjämningen som en nödvändighet, speciellt då
Sundbyberg tillhör de kommuner som får bidrag i utjämningen.
”Vissa kommuner som Danderyd, får betala väldigt mycket vilket beror på att de har en annan
befolkningsstruktur och andra förutsättningar eftersom invånarna har höga inkomster. Jag tycker att det är
helt rätt att de får betala i jämförelse med Botkyrka som har låga inkomster och låga
skatteunderlag.”(Politiker Sundbyberg kommun, 2010-11-30)

4.3.2 Befolkning och inflyttning
En utav intervjufrågorna gällde huruvida kommunerna har som mål att locka till sig en befolkning som skulle gynna kommunen i skatteutjämningssystemet, det vill säga om de mer
välbärgade kommunerna försöker få en större inflyttning av låginkomsttagare, såsom studenter eller pensionärer för att på så sätt sänka skattekraften, eller att de mindre välbärgade kommunerna, tvärtom, försöker få en större inflyttning av höginkomsttagare för att på så sätt öka
skattekraften. I alla fyra kommuner menade respondenterna att hänsyn inte gavs till detta,
dock framgick det att fler bostadsrätter skulle byggas i bland annat Botkyrka kommun för att
på så vis ”främja de som vill göra boendekarriär”( Ekonomichef, Botkyrka). Tanken bakom
detta är att försöka bryta trenden som innebär att en invånare flyttar ut från kommunen så fort
de har etablerat sig i arbetslivet. Botkyrka kommun ser istället att dessa inkomsttagare stannar
inom kommunen, och erbjuder därför möjligheten till att köpa eget boende i hopp om att det
skulle påverka besluten om att flytta. Ekonomichefen i Botkyrka förklarar att den genomsnittlige nyinflyttade invånaren i kommunen oftast har låg inkomst, och flyttar sedan ut då denne
skapat sig bättre förutsättningar.
”Vi ser att de flesta i arbetsmarknaden vill göra boende karriär. Stor andel av bostäderna är hyresrätter. De
som har etablerat sig i arbetsmarknaden väljer ett annat boende, vilket leder till att de kanske flyttar ut från
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Botkyrka. I sin tur flyttar nya låginkomsttagare in, detta händer inte alltid men i vissa fall kan det vara så.”
(Ekonomichef, Botkyrka 2010-10-25)
”Det mesta som har byggts den senaste tiden är egna hus och bostadsrätter. Hyresrätter byggdes i nya områden som inte fanns tidigare. Vill jämna ut och skapa bostadskarriärer i områden med hyresrätter. Det ser
olika ut i olika delar. Idag finns det många nybyggda hus och bostadsrätter i Tullinge (Riken), många barnfamiljer har flyttat dit och är inkomsttagare. Botkyrka kommun vill skapa villaområden i norra Botkyrka
för att göra boende karriärer.”(Blivande kommundirektör, Botkyrka 2010-10-25)

Även Sundbyberg gör satsningar på bostäder genom att bygga ut för barnfamiljer i hopp om
att kunna attrahera familjer med två inkomster.
”Det vi har gjort medvetet är att bygga ut för barnfamiljer och det innebär inte att vi medvetet att slänga ut
någon. Marknadspriset för ett hus i Sundbyberg ligger mellan 4-6 miljoner vilket är något som inte vem
som helst kan köpa, behövs två inkomster för att köpa. På så sätt är det en viss sorts inkomsttagare som
flyttar in i Sundbyberg.” (Politiker, Sundbyberg kommun, 2010-11-30).

Befolkningsfördelningen i de olika kommunerna ser olika ut i förhållande till antal unga och
äldre. Detta menar flera av kommunerna kan komma att påverka hur utfallet blir i framförallt
kostnadsutjämningen.

Åldersfördelning i kommunerna 2009
Unga (0-5)

Äldre (65+)

Botkyrka

8.5%

12.4%

Danderyd

8,3 %

19%

Sundbyberg

8%

13%

Solna

7,5%

16%

Figur 12 Sammanställning av åldersfördelning inom kommunerna Källa: SCB

I Danderyds kommun kan det konstateras att kommunen har en stor andel äldre vilket
kommunen menar kan vara en faktor till varför man får bidrag i kostnadsutjämningen. Men
det beror också på att kostnaderna är högre än de standardkostnaderna som sammanställs i
SCB. Om de äldre i kommunen dessutom inte är i behov av stor omsorg, det vill säga de är
relativt friska så är det enligt Danderyds ekonomiansvariga, ”pengar in i kommunens ficka”.
Danderyd är även ett utav de kommuner som har flest barnfamiljer i Sverige, vilket även det
leder till ökat bidrag i kostnadsutjämningen. Samtidigt så är medelinkomsten i Danderyd
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väldigt hög speciellt då kommunen, enligt ekonomichefen, har en andel väldigt förmögna
personer.

Enligt ekonomichefen i Solna är det främst par och ensamstående som dominerar vilket gör
att det inte finns särskilt många barnfamiljer. Solna är inte en kommun där man bosätter sig
hela livet, utan mer en kommun som man bor i som ung och utan barn, för att sedan flytta
vidare till en kommun med möjlighet till hus, som Danderyd.
”Solna kommer alltid att vara en kommun med mindre barnfamiljer vilket leder till att kommunen förlorar
på det. Barnfaktorn är en stor del av kostnadsutjämningssystemet, tillsammans med Sundbyberg och
Stockholm. Medan Danderyd har stora hus och många barn”.(Ekonomichef, Solna 2010-11-11)

4.3.3 Tillväxt
Diskussioner kring huruvida inkomstutjämningssystemet är tillväxthämnande är många, det
vill säga att det efter en viss tid inte lönar sig att växa som kommun. Det talades även om
risken för en så kallad ”Pomperipossa – effekt”, som i korthet innebär att det inte lönar sig att
växa som kommun, då det inte finns några ekonomiska incitament till detta.
”Man straffas helt enkelt av systemet. Och sådana system ska vi ju inte ha, det är ett så
kallat ”Pomperipossa system”. I Danderyd får man behålla cirka en halv procent av tillväxten, resten går till
inkomstutjämningen, dvs. det finns ingen stimulans egentligen för oss att syssla med tillväxtfrämjande
åtgärder” (Kommunalråd, Danderyd kommun, 2010-11-10).

Vid frågan om kommunerna anser att det inte längre lönar sig att växa menar Solna att det är
viktigt att inte tänka ur enbart eget perspektiv, utan att en växande kommun hjälper främja
Sveriges framtida utveckling. Ekonomichefen i Solna förklarar att inkomstutjämningen är
viktig för att erhålla kvalitet i hela landet, och tror inte på att ett slopande av den kommunala
skatteutjämningen;
”Att staten ska betala blir det inte skillnad i pengar om staten fyller ut istället för att en rik kommun ska ge
till en fattig. Tror inte det blir en bättre kommun.” (Ekonomichef Solna, 2010-11-11)

Solna som är en kommun som egentligen inte har några ekonomiska incitament till att växa
förklarar att tillväxten och utvecklingen är viktig för de och att inkomstutjämningen inte
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påverkar de beslut som fattas inom tillväxten. Danderyd däremot, har inga ambitioner på att
växa. Enligt ekonomichefen i Danderyds kommun så pågår det en utredning kring
inkomstutjämningssystemet, för att undersöka huruvida det är tillväxthämmande eller inte.
”Om man däremot tittar på Sundbyberg bör man fundera på tillväxten, när det inte lönar sig att växa mer.
Då de förlorar i systemet. Systemet är för komplex och går inte att växa ifrån. Nu sitter det en utredning
och tittar om systemet är tillväxthämmande.” (Ekonomichef, Danderyd 2010-11-10)

4.3.4 Förbättringar
Gemensamt för alla kommuner var att de ansåg att skatteutjämningen var för komplex för att
förstå, och efterfrågar istället ett förenklat system, som gör det lättare att inse effekterna utav
skatteutjämningen. Kommunerna är ense om att systemet i nuläget är svårtydd och kräver stor
kunskap inom det specifika området.

Botkyrka kommun menar också att utjämningen bör förbättras på det sätt att kommunen får
ökad kompensation på den kompensation de idag redan har.
”Utifrån tycker vi att vi fortfarande inte får tillräckligt med kompensation. På grund av vår låga skattekraft
borde vi få bättre förutsättningar.” (Ekonomichef Botkyrka 2010-10-25)

Detta uttalande motiveras med, förutom den låga skattekraften, även att Botkyrka anser att de
har en högre utdebitering i förhållande till andra kommuner. Detta rör framförallt
kostnadsutjämningen. Som tidigare nämnt vill Botkyrka göra en utredning kring just
utdebiteringen och dess orsaker.

Enligt den politiska sekreteraren i kommunen så behövs mycket förståelse för Botkyrkas
befolkningsstruktur, då Botkyrka har en stor mottagning av flyktingar. Hon förklarar att
Migrationsverket bidrar med ersättning i tre års tid, men att det tar längre tid än så för att
integrera en person inte bara i samhället genom språkkurser, men också på arbetsmarknaden
genom utbildning. Förutom flyktingar är även anhöriginvandringen stor inom kommunen, där
den senare inte är berättigad till ersättning från Migrationsverket.
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4.3.5 Påverkan på styrningen
Enligt alla fyra kommuner finns det inget direkt samband mellan inkomstutjämningen och
styrningen inom kommunerna. Däremot så framgick det att det fanns visst missnöje med hur
mycket som behöver betalas och hur långtgående systemet bör vara. Däremot framkom det att
förslag på hur kommunen kan påverka inkomstutjämningen;
”Ja, till exempel. har en del framfört till mig att vi skulle bygga studentbostäder här för att få ner
skattekraften, men jag skulle vilja medverka att bygga studentbostäder för att studenterna behöver
bostäder.” (Politiker, Danderyd kommun, 2010-11-10)

Trots att de större diskussionerna hölls kring inkomstutjämningen så talade respondenterna
även om kostnadsutjämningen. Inom kommunerna framgick det att kostnadsutjämningen har
en faktisk påverkan på styrningen inom kommunen, då de vill hålla kostnaderna så nära
standardkostnaderna som möjligt. I Danderyd och Solna utförs utredningar för att ta reda på
varför de faktiska kostnaderna är högre än standardkostnaderna;
”Vi använder dem som jämförelse när det gäller våra egna kostnader och skulle våra kostnader vara högre
än standardkostnaderna så kräver vi en utredning för att förstå varför. Målsättningen är alltid att vara lägre
än standardkostnaden!” (Kommunalråd Danderyd kommun, 2010-11-10)

I Solna genomförs utredningar för att klarlägga om det är faktisk avvikelse eller felaktig
redovisning. Ekonomichefen anser dessutom att tillväxt-, löne- och byggkostnader bättre
skulle kunna beaktas i kostnadsutjämningen.

4.4 Anonyma enkätundersökningar med ekonomiansvariga
Nedan följer en sammanställning av anonyma enkätundersökningar som har utförs via e-post.
Frågorna besvarades av ekonomiansvariga i fem kommuner och behandlade frågor angående
skatteutjämningssystemet och huruvida den har någon påverkan på styrningen. Dessutom
behandlas frågor angående dess påverkan på tillväxten inom kommunen. Dessa kommuner
benämns i sammanställningen som kommun A, kommun B, kommun C, kommun D och
kommun E.
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4.4.1 Inkomstutjämning eller kostnadsutjämning?
Kommunerna A och C anser att det inte varit några diskussioner om skatteutjämningssystemet
inom kommunen. Enligt ekonomichefens bedömning i kommun A anses den nuvarande
modellen vara relativt acceptabel. Däremot diskuterades det för några år sedan
kostnadsutjämning, då kommunen ansåg den tog inte hänsyn till att snabbväxande kommuner
har extra kostnader. Det infördes en särskild faktor för detta. Kommun B, som liksom
kommun A får bidrag i inkomst- och kostnadsutjämning, har inte haft så stora diskussioner
omkring dessa utjämningssystem. Kommun D som får betala en avgift på inkomstutjämning
och får ett bidrag på kostnadsutjämning tycker att det har varit mest diskussioner om
kostnadsutjämning eftersom systemet inte tagit ställning till skillnader i kostnader vilket är
beroende på var man befinner sig (storstad/glesbygd). Kommunen anser att
inkomstutjämningen är den del av systemet som varit mest stabil. Kommun E, som får betala
avgift i inkomstutjämning men får bidrag i kostnadsutjämning, anser att systemet i sin helhet
har ifrågasatts då inkomstutjämningen betvivlats utifrån juridiska perspektiv och ur tillväxtoch rättvisesynpunkter. Kostnadsutjämningen har varit svårbegriplig då kommunen får förlita
sig på SCB.
”Personligen tycker jag inkomstutjämningen är orättfärdig. Kommunerna är ett kollektiv av enskilda individer - inte bara en juridisk person. Varför ska en låginkomsttagare på denna kommun på sin skattsedel bära
kostnader för den högavlönades kommunala service i annan kommun? Ingen har lyckats förklara det för
mig än… Vill staten föra över resurser från denna kommuns invånare till en annan kommun borde man
rimligen ta pengarna från högavlönade invånare i denna. Alltså via den statliga skatten. Den statliga progressiva skatten måste bara vara en bättre väg än den proportionella kommunala som drabbar låginkomsttagare. Att bedriva utjämning via kommunalskatt är så fel det bara kan bli som jag ser det.”(Ekonomichef,
kommun E 2010-11-24)

4.4.2. Förbättringar
Tre av kommunerna hade inga förslag till förbättringar av utjämningssystemet. Däremot ansåg
kommun C att en sänkning av kompensationsgraden i kombination med att plocka bort
lönekostnadsutjämningen, bör prövas. Vidare ansåg ekonomichefen att systemet bör förenklas
så medborgarna får bättre förståelse för systemet.
”Jag har alltid tyckt att man borde sträva efter transparens och enkelhet så att medborgarna kan förstå. Idag
är det svårt för oss tjänstemän att analysera effekter i kostnadsutjämning.”(Ekonomidirektör, Kommun C,
2010-11-22)
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Kommun E menar skatteutjämningssystemet bör återgå till hur det såg ut mellan 1917-1985,
då utjämningen var en statlig angelägenhet som finansieras av statsskatten.
4.4.3. Påverkan på styrningen
På frågan om skatteutjämningssystemet har någon påverkan på styrningen var svaren likartade,
då de flesta av kommunerna menade att det inte fanns något samband mellan inkomstutjämningen och beslutsfattandet inom kommunen. Däremot framförde kommunerna att det finns
ett visst samband mellan kostnadsutjämningen och målstyrningen; ligger kommunens kostnader över standardkostnaderna som presenteras i SCB, har ansvariga i kommunen som mål att
få ner kostnaderna så att de inte överstiger standardkostnaderna.
”I några fall har kommun A: s faktiska kostnader legat över standardkostnaderna. Kommunen har i dessa
fall satt som mål att närma sig standardkostnaderna.”(Ekonomichef, Kommun A, 2010-11-30 )

Kommun C svarade att varken inkomst- eller kostnadsutjämningen påverkar styrningen.
”Det påverkar inte. Vi sätter inte mål att locka hit studenter eller friska pensionärer. Däremot så jämför vi
standardkostnaderna med våra faktiska kostnader.”(Ekonomidirektör, Kommun C, 2010-11-23)

4.4.4 Tillväxt
Gällande tillväxten ansåg majoriteten av kommunerna att skatteutjämningen inte är tillväxthämmande, utan att det tvärtom lönar sig att växa som kommun. Däremot menade ekonomichefen i kommun E att det är ett tecken på ”okunskap att säga att systemet och dess effekter
inte är tillväxthämmade” och fortsätter:
”I och med att systemet bygger på en i det närmaste total utjämning innebär det att all den tillväxt som sker
i den egna kommunen solidariskt ska delas med övriga kommuner. Detta är knappast något som uppmuntrar till lokala satsningar.”(Ekonomichef, kommun E 2010-11-24)

Även kommun A diskuterade utjämningseffekten och dess påverkan på tillväxten:
”Inkomstutjämningen har med nuvarande modell en långt driven utjämningseffekt, för långt driven kanske
vissa tycker(och anser då att den är tillväxthämmande).”
(Ekonomichef, kommun A, 2010-11-30)
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5. Analys
I detta kapitel utförs en analys av det empiriska materialet utifrån de referensramar som
anges i teorierna. Analysen avser med hjälp av teorierna även besvara forskningsfrågorna
kring om/hur skatteutjämningssystemet kan påverka styrningen inom kommunen.
Det finns många strategier för att påverka en kommuns effekter utav inkomstutjämningssystemet, och en av dem är inflyttning. Kommunerna kan i synnerlighet agera att öka inflyttningen av en specifik befolkningsgrupp. En kommun med hög skattekraft och många hög inkomsttagare kan exempelvis satsa på att bygga hyresrätter för studenter eller pensionärer, för
att på så sätt behålla så mycket av skatteintäkterna inom kommunen. Detta kan kopplas till
den teknologiska variabeln, hur input omvandlas till output. Då byggandet av bostäder förhåller sig till input och då nya invånare flyttar in, output, det vill säga man investerar i bostadsbygge som sedan resulterar i att locka fler invånare till kommunen. Detta är en sorts strategi
som kommunen kan styra för att öka skatteintäkten. Dock framförde respondenterna att de
inte styr inflyttningen för att minska alternativt öka effekterna utav inkomstutjämningen.
Samtidigt har det framkommit att stora satsningar gjorts inom framförallt bostadsbyggandet i
de kommuner som får bidrag, för att på så sätt öka inflyttningen av höginkomsttagare. I Sundbyberg byggs det villor och bostadsrätter för att öka tillförseln barnfamiljer. I Botkyrka görs
det satsningar för att behålla höginkomsttagare inom kommunen. Enligt ekonomiansvariga i
kommunen så flyttar de som etablerat sig på arbetsmarknaden till andra ”rikare” kommuner
inom Stockholm eftersom de är mer attraktiva för de som vill göra boendekarriär, samt för att
skattesatsen är lägre i kommuner som Solna och Danderyd.
I Danderyd kommun konstateras det att det finns en stor andel både äldre och unga, vilket ger
bidrag i kostnadsutjämningen. Men det som påverkar inkomstutjämningen är den andelen
väldigt förmögna personer i kommunen, det vill säga sambandet mellan inkomstutjämningen
och den höga medelinkomsten gör att kommunen får betala avgifter. Att bygga studentbostäder kan i detta fall ha en annan inverkan på inkomstutjämningen. Genom att på detta sätt studera sambandet mellan orsak och verkan kan kommunen påverka effekterna utav utjämningssystemet.
”Ja, till exempel har en del framfört till mig att vi skulle bygga studentbostäder här för att få ner skattekraften, men jag skulle vilja medverka att bygga studentbostäder för att studenterna behöver bostäder.” (Politiker, Danderyd kommun, 2010-11-10)
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Kostnadsutjämning innebär, som tidigare nämnts, att de kommuner som har en större andel
barn, ungdomar och äldre än rikets genomsnitt, får bidrag (SCB, 2010). De som tvärtom har
lägre andel barn, ungdomar och äldre betalar istället en avgift. Om en kommun till exempel
får en inflyttning av friska pensionärer eller ungdomar så kan det enligt Danderyds ekonomichef innebära ”pengar rakt in i fickan”, då friska pensionärer inte omfattas av höga omsorgskostnader. Detta är effektivt ur kostnadsperspektiv då de mesta av de intäkterna som fås, behålls. Om det visar sig att kommunen då har en högre faktisk kostnad än standardkostnaderna,
kan kommunen ha som målsättning att minska avvikelserna. I Danderyd och Solna tillsätts till
exempel utredningar för att klargöra varför avvikelsen har uppstått för att öka effektiviseringen i framtiden samt bli mer kostnadsmedvetna.
”Vi använder dem som jämförelse när det gäller våra egna kostnader och skulle våra kostnader vara högre
än standardkostnaderna så kräver vi en utredning för att förstå varför. Målsättningen är alltid att vara lägre
än standardkostnaden!” (Kommunalråd Danderyd kommun, 2010-11-10)

Detta kan kopplas till New public management och benchmarking då kommunen strävar efter
att hålla sig den genomsnittliga kostnaden, det vill säga standardkostnaderna, som andra
verksamheter har. Standardkostnaderna kan här liknas vid en gräns, där de som står över (har
högre faktiska kostnader) söker sänka kostnaderna och de som är under (har lägre faktiska
kostnader) söker ”öka kostnaderna”. Att det finns incitament till att sänka sina kostnader kan
uppfattas som en självklarhet, dock kan det diskuteras sett ur utjämningsperspektiv. Om en
kommun har höga faktiska kostnader, får de bidrag... varför sänka kostnaderna? Om
Danderyd, som får bidrag i kostnadsutjämningen och betalar en avgift i inkomstutjämningen,
skulle sänka sina faktiska kostnader skulle det resultera i att de får betala avgift i båda fallen. I
dagsläget kan bidraget i kostnadsutjämningen ses som en ”kompensation” för den avgift som
betalas i inkomstutjämningen. De kommuner som har lägre faktiska kostnader kan däremot
finna incitament, ur utjämningsperspektiv, att höja kostnaderna för att betala en lägre avgift.
Respondenterna menar att hänsyn inte tagits till att försöka styra effekterna men är medvetna
om de potentiella åtgärderna som skulle kunna vidtas för att minimera effekterna av
skatteutjämningssystemet. Sundbyberg har medvetet valt att bygga ut för barnfamiljer och
menar att ett hus i Sundbyberg, som ligger på 4-6 miljoner kronor, kräver två inkomster. Detta
påverkar kostnadsutjämningen då fler barn flyttar in men också inkomstutjämningen då
personer med högre inkomster flyttar in.
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”Solna kommer alltid att vara en kommun med mindre barnfamiljer vilket leder till att kommunen förlorar
på det. Barnfaktorn är en stor del av kostnadsutjämningssystemet, tillsammans med Sundbyberg och
Stockholm. Medan Danderyd har stora hus och många barn”.(Ekonomichef, Solna 2010-11-11)

Kommun A svarar att hänsyn tas till att försöka dra ner de faktiska kostnaderna om de
överstiger standardkostnaderna. Kommun C svarade att varken inkomst- eller
kostnadsutjämningen påverkar styrningen, men är medvetna om vilka faktorer som kan
minska effekterna av skatteutjämningssystemet då de svarade med följande kommentar;
”Det påverkar inte. Vi sätter inte mål att locka hit studenter eller friska pensionärer. Däremot så jämför vi
standardkostnaderna med våra faktiska kostnader.”(Ekonomidirektör, Kommun C, 2010-11-23)

Botkyrka kommun präglas av en stor andel utlandsfödda personer som i början av sin vistelse
i Sverige är i stort behov av utbildning och försörjning. Detta gör att kostnaderna för att få in
de på arbetsmarknaden är stora, vilket är en orsak till att kommunen får bidrag i
kostnadsutjämningen. Enligt den politiska sekreteraren i Botkyrka är det ett stort problem
eftersom Migrationsverket ”endast” utfärdar ersättning för kommunens flyktingmottagande
under tre år. En framgångsrik introduktion tar enligt sekreteraren längre än tre år att fullborda.
Botkyrka kommun menar då att staten bör i högre grad ta hänsyn till dessa faktorer inom
kostnadsutjämningen för att upprätta rättvisa bland kommunerna. Botkyrka är i behov av
större kompensation (bidrag) inte bara för att överstiga miniminivå utan även för att uppnå
samma nivå av service (Jonsson, 2010)

Den offentliga sektorn har med implementeringen av New public management drivit
kommunansvariga att agera mer kostnadsmedvetna när det till exempel gäller investeringar av
skatteintäkter inom kommunen. Respondenterna i de mer välbärgade kommunerna menar att
det råder meningsskiljaktigheter gällande användande av skatteintäkter, då de anser att de som
får bidrag är mer frikostiga och spenderar skatteintäkterna på annat än kärnverksamheter. De
utvalda kommunerna skiljer sig väldigt mycket från varandra, inte minst när det gäller
kulturen (se contingecy teorin) som i detta fall kopplas till den politiska ledningen. Det
förekommer olika politiska karaktärer i kommunerna, vilket i sin tur leder till att individer
inom olika partier har olika synsätt på styrningen. I Botkyrka kommun har det diskuterats
mycket kring byggandet av exempelvis kostsamma nöjesanläggningar.
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”Mindre effektiva bara för att vi har en högre utdebitering? Att vi slösar bort våra pengar på
onödiga grejer, cirkushall osv. Det är en form av arbetsmarknadsutveckling men det förekommer förtal mot
detta.”(Ekonomichef Botkyrka 2010-10-25)

Detta diskuteras även av Hood, (1995) där han menar att fokus flyttas från ansvarsförpliktelser och istället läggs på resultat och effektivisering. Ett exempel på detta ”försummande” av
ansvarsförpliktelser är, enligt övriga kommuner, just Botkyrkas agerande när det gäller satsningar på verksamheter som inte är kärnverksamheter. Detta leder framförallt till att de välbärgade kommunerna finner incitament till att styra annorlunda för att försöka minska bidragen. Enligt kommunalrådets politiker i Danderyd behöver inte kommunerna som får bidrag
anstränga sig lika mycket som Danderyd vars skatteintäkter, enligt honom, främst går till
kärnverksamhet. Kommunen agerar här som en intressent som ”investerar” sin höga avgift i
Botkyrka kommun, för att öka deras värdeskapande. Sett ur effektiviseringsperspektiv kan
Botkyrka, av Danderyd, uppfattas som kostnadsineffektiv.
Effektivitetsbegreppet diskuteras även av SCB:
”Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller
effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Detta kan bero på strukturella faktorer som inte beaktas i
utjämningen.” (SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009)

Danderyd har utsetts till en av Sveriges bästa skolkommuner, vilket kommunalrådet anser är
en prestationsmätning på hur kommunen sköter sina skatteintäkter och hur dessa prioriteras.
Ett av deras mål är att ha en låg kommunalskatt, vilket enligt honom blir ett bevis på att
kommunen sköter sin ekonomi. Andra kommuner kan uppfatta Danderyd som en konkurrent
främst när det gäller den låga skattesatsen då invånarna vill flytta till en kommun med lägre
skattesats. Detta kan i sin tur leda till att kommuner med högre skattesats låter sig ”inspireras”
utav Danderyd, vilket är i enlighet med benchmarking teorin.
Kostnadsmedvetenheten beror på att det inte lönar sig att göra lokala satsningar, då tillväxten
inte stannar inom kommunen.
Enligt den intervju som gjorts med kommunalrådet i kommunen så finns få egentliga incitament för tillväxt och lokala satsningar då merparten av intäkterna ”solidariskt fördelas till
andra kommuner”. Danderyd får ”endast behålla en halv procent av intäkterna”, vilket i sin
tur kan leda till en så kallad pomperipossa effekt. Tillväxten diskuteras även i kommun A och
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E som menar att utjämningssystemet är för långtdriven och inte en uppmuntran till lokala
satsningar. Sett ur effektivitetsbegreppet som Karlöf (2001) diskuterar i contingency teorin
innebär det att kommuner som till exempel Danderyd söker att effektivisera både sin yttre och
inre effektivitet för att på så sätt behålla lönsamheten inom kommunen.
Solnas ekonomichef ställer sig kritisk till kommunernas beslut om att inte öka tillväxten och
menar att det kan ha konsekvenser för deras position på arbetsmarknaden. Kommunen vill
tvärtom växa och har gjort stora investeringar på just byggprojekt, men även skolor och fritidsverksamhet. Samtidigt som satsningen på att bygga bostadsrätter är stor har Solna kommun satsat på att behålla ungdomar inom kommunen, genom att erbjuda det företräde till
mindre lägenheter (Signalisten12). Strategiskt resulterar detta i att fler ungdomar väljer att
stanna inom orten samtidigt som bostadsrätterna lockar fler höginkomsttagare.
En viktig variabel i contingency teorin är omgivningen, som i detta fall spelar en stor roll i
både hur effekten av skatteutjämningen blir, samt hur kommunen kan förändra påföljderna av
den. Om det går bra för grannkommunen går det bra för en själv (som ”fattig” kommun), då
det leder till ökat bidrag. Kommunalrådet i Danderyd kallar detta beteende för ”inkomstdrogat”, och menar att de kommuner som får bidrag inte behöver ”anstränga sig” på samma sätt
som en kommun som betalar avgift
Sammanfattningsvis hade samtliga kommuner en efterfrågan på ett mer transparant
utjämningssystem som innebär mindre komplexitet. Detta skulle i teorin öka förståelsen av
dess effekter och därmed ge större möjlighet till att påverka utfallet på de sätt som tidigare
nämnts i analysen. Att påverka styrningen utifrån utjämningssystemet kan i sin tur medföra
både för- och nackdelar; dels får kommunen möjlighet att ägna sig mer åt målstyrning för att
på så sätt gynnas, men det kan även medföra problem för de ”behövande” kommunerna då de
eventuellt inte får de bidragen de behöver. Detta går emot principen om fiskal rättvisa då
kommunerna inte har tillräckligt med intäkter för att upprätthålla likvärdig service som övriga
kommuner. En teori är då att en ”rik” kommun blir ”rikare” och en ”fattig” kommun
blir ”fattigare”, då de senare tvingas höja skattesatsen för att täcka de kostnaderna som finns
inom kommunen.

12

http://signalisten.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=4be85b4c-6092-4fff-bf4f-494050fc67b3

43

6. Slutsatser
Detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit i analysen och avser även besvara de
forskningsfrågor som uppsatsen utgått ifrån.

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att inkomst- och kostnadsutjämningen, i viss mån,
har en stor betydelse för verksamheterna då det innebär ökade/minskade skatteintäkter för
kommunen. Därför råder det stora meningsskiljaktigheter mellan de kommuner som får
betala en avgift och de som får bidrag.

Kommunerna är olika i förhållande till befolkningsstrukturen när det gäller exempelvis
utbildning, ålderskillnader och inkomster, vilka är några faktorer till varför kommunerna
betalar respektive får bidrag. Botkyrka har till exempel en större andel låginkomsttagare,
barnfamiljer samt utlandsfödda som är i stort behov av utbildning och integration. Detta ger i
sin tur höga kostnader som ska finansieras med låga skatteintäkter, som alltså måste
kompenseras av andra kommuner som Danderyd och Solna.

Danderyd och Solna har en stor andel höginkomsttagare, men däremot är Danderyd i behov
av bidrag i kostnadsutjämningen då befolkningen utgörs av en stor andel barn och äldre.

Sundbyberg är en kommun som liksom Botkyrka har färre höginkomsttagare än Danderyd
och Solna, vilket leder till att de får bidrag i inkomstutjämningen men betalar en avgift i
kostnadsutjämningen.

Vid frågan om skatteutjämningssystemet påverkar styrningen inom kommunen, gav
respondenterna svaret att hänsyn inte togs till detta. Däremot har analysen utav empirin
konstaterat att möjligheten att styra för att ”gynnas” finns genom att exempelvis bygga ut
bostäder för barnfamiljer och äldre och på så sätt påverka kostnadsutjämningen men också att
bygga bostäder för att påverka inkomstutjämningen då bostadsköp kräver en hög inkomst.
Inflyttningen av studenter har en positiv inverkan på inkomstutjämningen utifrån de
välbärgade kommunernas perspektiv, då det drar ner medelinkomsten inom kommunerna.
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Nedan redovisas en konkret sammanfattning på de satsningar som kommunerna genomför,
samt den eventuella påverkan dessa har på skatteutjämningssystemets utfall:
Botkyrka kommun

Danderyd kommun

Bygger ut bostäder för att främja ”boendekarriär”,

Vill inte öka tillväxten då det kan

vilket påverkar inkomstutjämningen

innebära högre avgifter i inkomstutjämningen

Solna

Sundbyberg

Ungdomar har företräde på lägenheter

Bygger ut för att få fler barnfamiljer

vilket kan ge effekt i inkomstutjämningen

och höginkomsttagare, vilket påverkar
både kostnads- och inkomstutjämning
en.
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7. Förslag på framtida forskning
Uppsatsen har diskuterat hur inkomst- och kostnadsutjämning skiljer sig mellan de utvalda
kommunerna. Uppsatsen urval har begränsats till kommuner inom Stockholms län men kan
med fördel utvidgas till övriga kommuner i Sverige. Dessutom skulle man kunna undersöka
LSS- utjämningen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) då det är något
som diskuteras inom kommunerna.
Det har även diskuterats i Stockholms län om att införa ny lag om skatteutjämningssystemet
som innebär att utjämningen sker inom regioner istället för hela landet. Motiveringen till denna lagändring att eventuell vinst som tjänas vid satsningar skulle hållas inom regionen.
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Bilagor
Tabell
Hämtad från statistiska centralbyråns hemsida.
Tabell 1 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2010
Län
Kommun

Folkmängd
den 1 nov.
2009

Hela riket

9 331 619

Stockholms
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö

80 882
31 214
25 040
76 019
95 530
65 213
43 501
87 676
55 835
9 197
25 711
15 246
39 140
63 174
66 807
827 487
37 544
85 308
42 543

Inkomstutjämning;
bidrag(+)/
avgift(-),
kr/inv
(Tabell 2)

Kostnadsutjämning;
bidrag(+)/
avgift(-),
kr/inv
(Tabell 3)

9 183
-19 389
-1 659
5 417
4 199
1 346
-11 563
-3 974
6 433
1 286
5 584
1 720
4 266
-3 650
-1 521
-1 733
2 532
7 011
418

1 908
6 107
2 264
-171
2 007
1 015
5 184
3 395
-410
90
-92
2 810
895
4 044
-3 479
1 547
-425
1 572
1 373
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Intervjuer
Intervjufrågor

Vad är din befattning, berätta lite om dina arbetsuppgifter?


Vilken del inom skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring?
Kostnadsutjämning eller inkomstutjämning?



Berätta om inkomstutjämningen? Hur tycker du det har fungerat?



Vilka mål har kommunen? Vad strävar man mot? Påverkas det av kostnadsutjämningen?

-

Varför har man det?

-

Vilken folkgrupp avser det, inflyttning, inkomst, tillväxt?

-

Hur har tillväxten varit de senaste åren?

-

Standardkostnader för kommunen, hur ser de ut? Finns det någon tabell?



Anser du att inkomstutjämningssystemet kan förbättras?



Väljer man att styra på ett annorlunda sätt pga. av de eventuella konsekvenserna
Skattesystemet kan medföra för kommunen?



Finns det något ytterligare som du vill tillägga eller förtydliga?



Får vi återkomma om vi behöver ytterligare information?



Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?
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Intervju med Botkyrka kommun (ekonomiansvariga) Datum: 2010-10-25
•

Vad är din befattning? Berätta lite om dina arbetsuppgifter.

Rolf Gustavsson ekonomichef jobbar i huvudsak med budgetuppföljnings frågor och finansfrågor.
Birgitta Elvås, enhetschef. Jag har hand om den interna ledningen som styr processerna bl.a.
ekonomi. Har även eget ansvar om frågor som gäller styrsystem och kvalitétsystems frågor.
Är på väg att bli tillförordnad kommundirektör från och med 1 januari 2011...under rekrytering.


Vilken del inom skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring?

Kostnadsutjämning eller inkomstutjämning?
R: Det vi oroar oss mest för är om inkomstutjämning. De betyder mest för oss rent ekonomiskt. Det upplever vi har frågesatts mycket av andra kommuner som tycker att de går miste
om skattepengar. Vi tycker att vi behöver dessa pengar för att ge samma förutsättningar till
invånarna som alla andra kommuner har. Idealt diskuteras inkomstutjämningen diskuteras
men politikerna har inte så stort förhållande eller tar ställning av systemet. De tycker att det är
viktigt men de behärskar det inte. De vet att de finns två system, LSS och ett generellt vet vilka som är komponenter som ingår. Jag kan inte påstå att politiker för en dialog om det. De
diskuterar inte så mycket systemet, inte hur de fungerar eller insatt.



Berätta om inkomstutjämningen? Hur tycker du det har fungerat?

R: Vi håller på att titta på det. Vi ska eller har lagt ett konsultuppdrag tillsammans med Södertälje kommun om varför vår kommun till förhållande till andra kommuner i Stockholms län
har så stor debitering. Om man jämför standardkostnader med skatteutjämning (i SCB), med
kommunens verkliga kostnader kan man konstatera att grundskola och förskola har lägre
kostnader än standardkostnader. Medan äldreomsorgen är precis tvärtom. Svårt att förklara
varför vi har det så, lägre kostnader än vad vi borde ha. Frågeställningen vi ska belysa: är om
det finns andra förklaringar som gör att vi har stor utdebitering till varför vi har en dyr äldreomsorg eller annat som leder till hög utdebitering i skola och förskola. Där kan man konstatera att om inkomstutjämning skulle vara enligt beräkning vad vi i länet har i skattekraft, utdebitering då skulle vi ha 59 miljoner mer att röra oss med. Vi kompenseras mycket i inkomst54

men får inte fullkompensation utan något 45 öre motsvarande utdebitering. Missgynnas vi lite,
vi får inte full kompensation i jämförelse av länets kommuner.


Nöjda av utfallet att ni får bidrag?

R: Detta är en förutsättning att ha kvar denna kommun som den är. Lägger man ihop inkomst-,
kostnadsutjämning och LLS får man 800 miljoner, ca 6kr utdebitering skulle detta motsvara
om vi inte hade de intäkter .
B: Vi är känsliga för förändringar naturligtvis. Skulle vara bra med 6 kr mer.



Skatteutjämningen har ökat den senaste tiden, har ni försökt påverka det på något sätt?

R: Inkomst- skattekraften har minskat under mer än 10 år. Det är huvudförklaring att vi får
mer i inkomstutjämning. Skattekronan blir mer värd med skattekraften varje år. Medelskattekraften ökar varje år och vi har ökat gapet, skattekraften minskar vilket leder till ökat bidrag.
Vi vill lyfta fram arbetsfrågan, möjligheten till att ha ett arbete, vilket är ett av målen, 6 frågor
som vi vill arbeta med. Det är att kommunens invånare ska ha ett arbete. Kommunens indikator är att lönen ska relationens relateras till länets. Detta har diskuterats om förbättringar i
skattekraft. Självklart ser vi att denna ökning inte är något som önskar att skattkraft försämras,
vi vill att den ska öka.
B: Det handlar om att invånarna ska må bra i kommunen. Ligger 1-2 % över länets arbetslöshet. Stor andel inte är med att anmäla sig till arbete. Olika skäl, flest kvinnor. Vissa har redan
gett upp då de inte får jobb. Måste jobba på det är en statlig uppgift. Skapa invånarnas anställningsbarhet, förtroende till att kunna söka och skaffa sig ett arbete. Annan typ av strategi är att
invånarnas får stöd, praktik, kunna ha möjlighet att få jobb etc. även att diskrimineringsfrågan
ändras. Ett viktigt mål är att invånarna kan kliva in i arbetsmarknaden. Det finns en grupp
som försökt att få jobb men inte lyckas och nu finns de inte heller med i arbetslöshetssiffrorna.
R: Vår flyktingmottagning, även Södertälje, har tagit emot många flyktingar in i arbetsmarknaden. Kommunen jobbar för och vill satsa på det. Vi har lyckats betydligt bättre än Södertälje. Detta relateras till boendestrukturen. Vi ser att de flesta i arbetsmarknaden vill göra boende
karriär. Stor andel av bostäderna är hyresrätter. De som har etablerat sig i arbetsmarknaden
väljer ett annat boende, vilket leder till att de kanske flyttar ut från Botkyrka. I sin tur flyttar
nya låginkomsttagare in, detta händer inte alltid men i vissa fall kan det vara så.
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Inflyttning, styrs det på något sätt?

R: Det är en politisk grundvärderings fråga, det är viktigt att det finns hyresrätter både i länet
och i kommunen. Vi har även byggt andra typer av bostäder än hyresrätter men även det.
Även byggt nya hyresrätter. Olika för olika kommuner. Hur ansvaret är för invånarna i kommunen. Vissa kommuner har byggt en struktur där vissa låginkomsttagare inte kan flytta för
att det är dyrt. De har inte råd att bo där.
B: Det mesta som har byggts den senaste tiden är egna hus och bostadsrätter. Hyresrätter
byggdes i nya områden som inte fanns tidigare. Vill jämna ut och skapa bostadskarriärer i områden med hyresrätter. Det ser olika ut i olika delar. Idag finns det många nybyggda hus och
bostadsrätter i Tullinge (Rikten), många barnfamiljer har flyttat dit och är inkomsttagare. Botkyrka kommun vill skapa villaområden i norra Botkyrka för att göra boende karriärer.


Ideal mål? Ekonomiska mål?

R: Att det ska vara en balansgång mellan befolkningen. Nya flyttar in som redan etablerat sig
och vill göra boende karriär.
B: De som har etablerat sig i arbetsmarknaden hoppas vi ska bo kvar och göra boendekarriär.
Vi hoppas på de förutsättningarna. Vill inte byta befolkning men skapa olika möjligheter för
att bo kvar.



Anser du att inkomstutjämningssystemet kan förbättras?

R: Ja, men hur? Utifrån tycker vi att vi fortfarande inte får tillräckligt med kompensation. På
grund av vår låga skattekraft borde vi få bättre förutsättningar.
Ju högre utjämningsgrad man har desto mer minskar incitamenten. Finns forskning om låg
skattekraft.. att satsa på marknaden. Att satsa på kommuner som har svårt, att utveckla sig och
att attrahera nya företag. Mer attraktiv och få nya företag till kommunen. Motståndare till systemet, de med hög skattekraft, håller inte i slutändan.
Finns inga incitament att behålla det man har för rika kommuner.
B: alla politiker vill utveckla den egna kommunen ingen vill att det ska gå bakåt. När detta
gäller skattekraft invånare etc. Har man det bra vill man utveckla, behålla det så…annars vill
man utveckla och få det att bli bättre. Politiken blir drivkraft att behålla och utveckla.
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Väljer man att styra på ett annorlunda sätt pga. av de eventuella konsekvenserna skatte-

systemet kan medföra för kommunen?
Tanken är att bygga på opåverkbara faktorer har diskuteras kring, kan man få in äldre över 55,
vilket kan vara kostnader sedan längre fram. Man planerar inte utifrån det. Man lägger inte
fram en budget med hänsyn till det. Utan skatteutjämningen är en förutsättning som
kommunen ska ha dessa pengar. Detta har inte en påverkan på styrningen sådan. Kan inte
höga skatten hur mycket som helst. Skulle få en utflyttning av höginkomsttagare. Idag kan det
även finnas en del som resonerar att inte bo i Botkyrka pga. hög skatt men då får de betala
högre för bostad etc. Tror att servicen och miljön påverkas också i sin helhet när man väljer
kommuner. Kvarteret spelar också roll. Påverkar val av kommun.


Vill ni attrahera och få in höginkomsttagare kanske?

B: Vi vill ha en mångfald. Vi har allt från bönder till annat, det är väldigt spritt. Olika
individer och det finns ingen ambition att ändra på det.

R: Bekymmer att vissa väljer att inte bo i Botkyrka, då de flyttar ut när de etablerat sig. Det
ser vi på och vill att de ska vara kvar. Öka kvarboendet.

B: Det är olika för olika kommuner när det gäller hur omsättningen är, kan vara olika låg hög.
Invånarnas arbete är centralt och viktigt.

R: Även förskola och grundskola är en annan viktig del för barnfamiljer, hur de väljer?


Finns det något ytterligare som du vill tillägga eller förtydliga?

R: Idag finansieras systemet av kommunerna. Detta borde staten sköta om. Frågan är vad man
vill åstadkomma i systemet. Frågan är vad man vill åstadkomma med en bra utjämning vilket
leder till en utjämning till att ha lika förutsättning. Frågan är hur regionens system ytterligare
skulle kunna förstärkas. Beakta den befolkningen som finns, utveckla det som finns, men är
ojämnt spritt kan attrahera folk. Går inte att utesluta vissa gränser. Alla kan inte ha de höginkomsttagare.
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B: Det handlar grund och botten att kunna erbjuda samma service. De ska finnas de förutsättningarna. Kommuner får från staten krav för det ska upprättas på detta sätt kanske kommunerna, om Botkyrka inte kan upprätthålla det till invånarna i kommunen. Vad händer då?
R: Mindre effektiva bara för att vi har en högre utdebitering? Att vi slösar bort våra pengar på
onödiga grejer, cirkushall. Det är en form av arbetsmarknadsutveckling. Förekommer förtal
mot detta. De kommunerna med hög skattekraft kan inte påstå att de har en lägre utdebitering
än de andra eller mer effektiva.
B: Ni får kolla på serviceutbud, kolla hur förskolan skiljer sig. Fler barnflickor i Danderyd än
Botkyrka. Handlar också vilka behov kommunerna har kostnadsutjämning Botkyrka har en
del extra resurser till skola, språk olika verkligheter, efterfrågan från medborgarna. Kan leda
till extra kostnader. Gå bakom dessa fasader så finns olika verkligheter. Efterfrågan från medborgarna ser olika ut därför satsar man olika.
R. Vi har höga kostnader per invånare men har en ung befolkning. Men politiken här tycker
det att det är viktigt till sysselsättning för barn och ungdomar. Satsar på ungdomar.

•

Får vi återkomma om vi behöver ytterligare information?

Ja, ni har våra e-postadresser och det är bara att ni kontaktar oss om ni har frågor.



Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?

Ja


Bor ni i denna kommun?

Nej vi bör söder om Stockholm
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Intervju via e-post Botkyrka kommun (Politisk sekreterare) Datum: 2010-11-08


Vad är din befattning, berätta lite om dina arbetsuppgifter?
Tuva Lund, jag är anställd som politisk sekreterare för socialdemokraterna i Botkyrka och
arbetar åt den politiska majoriteten. Min uppgift är att samordna majoritetens arbete i den
demokratiska processen så som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, brevsvar och
kommunikativa uppgifter som att t ex skriva debattartiklar.



Vilken del inom skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring? Kostnadsutjämning eller inkomstutjämning?
Botkyrka har vanligtvis lyft fram kostnadsutjämningen till diskussion eftersom vi anser att
det finns ett strukturellt problem som medför att systemet missar viktiga grupper.



På vilket sätt har det varit det?

Botkyrka är en kommun som har tagit och som även fortsättningsvis tar ett stort ansvar för en
solidarisk migrationspolitik. Vi har som kommun värdesatt och aktivt verkat för att ta emot
människor som av en eller annan orsak har varit tvungen att lämna sitt land. Vi har även tagit
ett stor ansvar för anhöriginvandringen som utifrån humanitära skäl är väldigt viktig. Detta
solidariska förhållningssätt ställer stora krav på Botkyrka som kommun. För att ge nyanlända
ett värdigt mottagande och bra förutsättningar för att påbörja sitt nya liv i Sverige och Botkyrka krävs mycket i form av utbildning, kontakt med arbetsmarknaden, kontakt med myndigheter, bostäder osv. Migrationsverket ger ersättning för kommuners flyktingmottagande under
tre år per person. En framgångsrik introduktion pågår längre än tre år att fullborda. Dessutom
är det så att det inte utgår ersättning för anhöriginvandring, även fast det är människor som
har lika stort behov av introduktion.


Berätta om inkomstutjämningen? Hur tycker du det har fungerat?
Vi har i stort sett varit nöjda med hur inkomstutjämningssystemet har fungerat.
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Anser du att utjämningssystemet kan förbättras?
Vår kritik mot kostnadsutjämningen är att staten bör i högre grad än idag ta hänsyn till
dessa faktorer i kostnadsutjämningen. Det skulle borga för att fler av Sveriges kommuner
än idag är med och tar ett solidariskt ansvar för en solidarisk och människovärdig
migrationspolitik.



Väljer man att styra på ett annorlunda sätt pga. av de eventuella konsekvenser skattesystemet kan medföra för kommunen?
-Påverkar inkomstutjämningen styrningen i kommunen?´
Vi upplever inte att inkomstutjämningen påverkar styrningen i kommunen, men den ger
oss förutsättningar att ge våra kommuninvånare samma rätt till god kommunal service
som de kommuner där de har högre inkomster sammantaget.
-På vilket sätt påverkar kostnadsutjämningen och standardkostnader sättande av era mål?
Kostnadsutjämningen ligger inte till grund när vi diskuterar och beslutar om våra politiska
mål. Vår kompass och ambition är att göra Botkyrka till en kommun där människor vill
bo, leva och verka i. Vi ser utmaningar som vi behöver anta för att uppfylla vår vision. Det
är utifrån denna politiska vision som vi sätter våra mål. Däremot är det så att inkomst/kostnadsutjämningen ger oss förutsättningar att på liknande villkor som andra kommunen
kunna erbjuda Botkyrkaborna en god kommunal service.



Lönar det sig att växa som kommun? Har skatteutjämningssystemet haft någon påverkan
på just tillväxten?
Botkyrka är en tillväxtkommun, med en medelålder som ligger lägre än snittet i riket (36,9
år) och det är positivt. Det finns en mängd möjligheter i att växa befolkningsmässigt och
varje ny person som flyttar till Botkyrka är värdefull för Botkyrka som plats och för
Botkyrka som kommun. Vår ambition är att varje persons unika färdigheter och
kompetenser ska tas tillvara. Ge människor möjlighet att växa och utvecklas. Använda oss
av och uppmuntra entreprenörskap, både som förhållningssätt men också att få fler
Botkyrkabor att våga lita på sina idéer och starta företag, föreningar och nätverk. Återigen
ger skatteutjämningen förutsättningar för kommuner med höga kostnader pga. många barn
och ungdomar, möjligheter till en likvärdig kommunal service.
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Finns det något ytterligare som du vill tillägga eller förtydliga?
Utjämningssystemet handlar om jämlikhet och solidaritet. Det är en solidarisk
omfördelning mellan kommuner och mellan stad och land. Det handlar om att säkerställa
alla medborgares rätt till en likvärdig skola, vård och omsorg, oberoende av hur
kommunens demografiska struktur, befolkningsmängd och medelinkomst mm. Vi tycker
att alla barn i Sverige förtjänar att gå i bra skolor, med modern undervisning och modern
skolutrustning. Vi tycker att alla sjuka förtjänar en god vård osv.



Får vi återkomma om vi behöver ytterligare information?

Ni får gärna återkomma om det är något ytterligare ni undrar över.



Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?

Ja.
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Intervju med Sundbyberg kommun (ekonomichef) Datum: 2010-10-27


Vad är din befattning? Berätta lite om dina arbetsuppgifter

Jobbar som ekonomichef på Sundbergs kommun sedan 5 veckor tillbaka. Har en egen konsult
verksamhet sedan 4 år tillbaka. Kommer att vara kvar i Sundbyberg i 6 månader tills man
anställer en ordinarie ekonomichef.


Vilken del av skatteutjämningssystemet har det varit störst diskussion kring? Kostnads-

eller inkomstutjämning?

Jag kan inte riktigt svara på det, då jag inte har historiken om Sundbyberg, däremot har jag
följt de här frågorna i många år. Just i Stockholms län vet jag att det varit stora diskussioner
kring inkomstutjämningen där pengarna går till andra delar i Sverige, som Skåne och västra
Götaland.
Och Stockholms läns landsting är det enda landsting som betalar, alla andra landsting i
Sverige är mottagare.

Om man jämför i Sundbybergs kommun så är det ungefär samma nivå om man ser på förra
årets bokslut då kommunen fick 46 miljoner i inkomstutjämning och betalade 58 miljoner i
kostnadsutjämning. I år 2010, betalar vi mindre då befolkningen har ökat och får då ett bidrag
för att möta de ökade kostnaderna och investeringarna i infrastrukturen. Det är de lägre
åldrarna som ökar i Sundbyberg. Det föds många barn och många barnfamiljer flyttar in,
vilket gör att det är ökad efterfrågan på förskolor.


Hur tycker du själv att systemet har fungerat?

Personligen så är jag, som ekonom, en förespråkare av skatteutjämningssystemet eftersom det
är gigantiska skillnader i förutsättningar framförallt vad det gäller inkomster men också
kostnader. Danderyd har en skattekraft på 180 %, medan många kommuner ligger kring 85 %.
Sundbyberg ligger på cirka 111 %. Man kan diskutera enskildheter i systemet men skulle
systemet skrotas skulle det bli katastrof för många kommuner. Det skulle inte fungera om man
vill att alla ska samma service och tjänster för alla medborgare i landet.
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Det har putsats hur många som helt. Det som kännetecknar det här systemet är att det ständigt
sker utredningar kring hur det kan förbättras och hur det ser ut.


Väljer ni att styra på ett annorlunda sätt pga. systemet?

Det tror jag inte, utan när man gör en budget så väger man in alla poster. Inkomstutjämningen
är helt enkelt pengar in, så de används inte till något specifikt. Man räknar helt enkelt på
pengar in och pengar ut. Däremot när man kollar på vad de olika verksamheterna kostar i
Sundbyberg så kan man se hur man ligger till enligt SCB och se vad standardkostnaderna är
för att se vad allt bör kosta och sedan göra en uppföljning på detta.


Försöker ni på något sätt att förbättra den ekonomiska situationen för att förbättra

utfallet av skatteutjämningen?

Den delen som ser till kompensation för befolkningsökning är viktig. Men annars har vi en
ekonomi på cirka 2 miljarder och vi får som sagt 46 miljoner i ett system och betalar 58
miljoner i ett annat. Det är inte så stora tal. Planeringen sker som sagt inte efter talen.


I årsredovisningen står det att arbetslösheten har ökat i kommunen, har det med

befolkningsökningen att göra?

Den har ökat ja, men jag tror inte att det har med den faktorn att göra. Många som flyttar in i
nybyggda i bostäder behöver ha en bra ekonomi, så jag tror inte att det är de som behöver
ekonomiska biståndet.
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Intervju med Danderyd Kommun (ekonomichef) Datum: 2010-11-10
•

Vad är din befattning? Berätta lite om dina arbetsuppgifter

Cecilia von Synder, är ekonomichef. Är ansvarig för budget och bokslutsprocesser,
kommunens finanser. Ansvarig för ekonomavdelning. Har kontroll på likviditeten. Ser till att
vi har system (ekonomisystem) som vi kan hantera fungerar som ett företag(kund, lev, kassa
etc.). Har tidigare jobbat i Sundbyberg.

Cecilia Lövrup, controller och har hand om intern kontroll. Har kontroll över målen och
strategi, ekonomi.
•

Vilken del inom skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring?

Kostnadsutjämning eller inkomstutjämning?

C. Synder: Kommunen vill betala mindre av systemet, vilket blir inkomstutjämning då vi
betalar en avgift mer än någon annan pga. att vi har en väldigt hög skattekraft. Den styr hur
mycket som betalas. Är en kommun som får betala mer än någon annan. Ligger bland de som
får betala högst. Det är klart inkomstutjämningen är viktigast för denna kommun, svårt att tro
något annat.


Berätta om skatteutjämningen? Hur tycker du det har fungerat? Ni har en hög

skattekraft i jämförelse med andra kommuner?

Ja, vi har en hög skattekraft och får betala mycket. Det blir en svår fråga att besvara. Vi har
detta utjämningssystem och måste acceptera att den finns, leva med. Även om man inte gillar
den så går det inte att undan ifrån den. Vi håller vara kommunalskatteintäkter vilket är
1,7miljarder som vi betalar netto, så får vi 1,3 miljarder. Det får man förhålla sig till, det är
med de medlen vi ska skapa vår verksamhet och går inte att komma undan. Om man tittar på
kostnadsutjämning har man standardkostnader, hur vi borde ligga i förhållande till alla andra
kommuner, i förhållande hur vår geografiska struktur. Å andra sidan får vi kompensation i
kostnadsutjämning till hur många barn vi har relaterat till andra kommuner i övrigt. Man kan
ha synpunkter på detta system. Kan vara svårt om man inte får kompensation, utjämning för
64

vissa kommuner.

Om man däremot tittar på Sundbyberg bör man fundera på tillväxten, när det inte lönar sig att
växa mer. Då de förlorar i systemet. Systemet är för komplex och går inte att växa ifrån. Nu
sitter det en utredning och tittar om systemet är tillväxthämmande. Jag tycker att de kan vara
svårt då de kanske skruvar på systemet och inte vet var man befinner sig utifrån mina
synpunkter. Svaret är att det är svårt att styra, inte minst när det gäller på slutavräkningen.
Efter alla prognoser kommer slutavräkning som är baserat på riket gånger antalet invånare,
vilket har inget med inkomstläget att göra. Det kan jag tycka är en nackdel och svårt att
prognostisera.

Var vi ligger kostnadsmässigt i de olika verksamheterna kan hjälpa en att se att det är rimligt.
Kan kommunicera ut det till den politiska verksamheten. Allt som ligger över
standardkostnader har högre ambition. På så sätt kan man satsa mer och det är inte bara taget
ur luften. Då får det kosta mer och kan vara svårt att titta och jämföra kvalitén. Olika kvalitéer
i olika kommuner, är en subjektiv uppfattning. Vissa kan tycka att vi har jättebra skolor men
samma skola någon annanstans är inte bra. Svårt att styra utifrån modellen.

Controller: 2005-2006 lindrades dessa situationer, men nu känner jag att detta är igång igen
att komma med förslag och motioner inom detta. Men det är svårt att styra utifrån denna
modell kan slå mellan åren.


Inga ambitioner att få in andra invånare? Satsar ni på tillväxt?

Kommunen är stabil, i jämförelse med andra kommuner. Vi är en kommun som inte växer
däremot finns det kommuner i nordöst som växer väldigt mycket. De har expansionsplaner.
Just nu sitter de med denna fråga och är väldigt svår fråga att ta ställning till. De beror på
vilken folkgrupp som flyttar in, om det är barn eller äldre. Om de är barnfamiljer beror det på
hur många barn de har eller vilken inkomst de har. Om en kommun får bidrag i
kostnadsutjämning för en invånare men den inte kostar något för kommunen tjänar
kommunen på detta. Eller får bidrag för gamla, men kostar inte så mycket för kommunen.
Detta leder till extra pengar i ”fickan”.
I Sundbyberg finns det många barnfamiljer som flyttar in och inte har höga inkomster. Detta
leder till att de får bidrag i inkomstutjämningen.
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Hur ser befolkningen ut i Danderyd?

Många äldre och barnfamiljer flyttar in och på så sätt vinner vi på det i kostnadsutjämning


Enligt prognosen 2010 kommer inkomstutjämning att minska vad kan det bero på?

Det beror på skattekraften i förhållande till riket. Vår skattekraft sjunker i förhållande till riket.
De flyttar in fler invånare som har medelinkomst. Det finns väl fler äldre och barn som inte
tjänar pengar. Detta leder till ett ökat bidrag i kostnadsutjämning.


Anser du att inkomstutjämningssystemet kan förbättras?

Det som följer slutavräkningar, har problem med att det är delat per invånare. Har man lägre
än 115 % i inkomstutjämning får man från staten, annars får man betala 95 % av det som
överstiger 115 %. Man betalar inte 100 % utan mindre. Detta skulle man kunna spela med att
man kanske får betala 75 % av det som överstiger 115 %. Då vissa kommuner har en hög
skattesats. Tycker inte man behöver ta i så mycket och inte ta så mycket i skattestats.
•

Hur skiljer det sig om man får bidrag?

Det känns som att det inte är några problem om staten skjuter in pengar. Är inget
nollsummespel, men att man kanske har ett nollsummespel. Annorlunda i kostnadsutjämning,
man kan inte koppla det till inkomstutjämning. Ska inte blanda ihop kostnadsutjämning och
inkomstutjämning. Räknar ut den till förhållande till riket, vilket är för tekniskt. Systemet är
så komplext finns kanske inte många som kan den. Ska vara ett enkelt system och ska inte ta i
så mycket. Man kanske ska indexera och anpassa till löne- och prissättning istället.
•

Väljer man att styra på ett annorlunda sätt pga. av de eventuella konsekvenser

skattesystemet kan medföra för kommunen?

Nej, man relaterar de skatteintäkter man har. Man kan ha synpunkter på det men inte påverka
styrningen till exempel antalet barn. Men om man tittar på Sundbyberg har de en heterogen
befolkning där har man byggt in för att få in andra befolkningsgrupper, höginkomsttagare. I
Sundbyberg har man byggt ut bostadsrätter och villor för att få in en annan inkomstkategori. I
denna kommun är det väldigt homogent. Vi har otroligt förmögna människor här i denna
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kommun, är ovanligt och är väldigt få.
•

Om du jämför Sundbyberg och Danderyd tycker du att Sundbyberg styr på ett

annorlunda sätt?

Ja, jag tycker att Sundbyberg försöker styra befolkningen som ska flytta in där. Det tycker jag,
jag ser det så.

När det gäller LLS- utjämning betalar Danderyd 30 miljoner och Sundbyberg 37 miljoner. Vi
betalar väldigt mycket för att vi har få som får det bidraget i jämförelse med riket, i
Sundbyberg. Om vi skulle styra det, skulle vi få in fler LSS- berättigade och betala mindre.
Men det är väldigt svårt att göra det den slår väldigt mycket. Är på samma sätt för Danderyd.
Det finns en medvetenhet att ha korrekta siffror, inte för att det är annorlunda för annat men
detta slår så hårt. Handlar om mycket pengar.
•

Finns det något ytterligare som du vill tillägga eller förtydliga?

Systemet tar inte ställning till om man vill bygga ut, till exempel skolor. Detta kan vara en
nackdel. Vart kan man få pengarna ifrån, skatteintäkterna betalar driften, löner etc. men inget
mer. Om man växer, har tillväxt under några år får man ett bidrag för att bygga ut men det är
inget denna kommun tar ställning till. Vi vågar inte räkna med det. Detta är något Sundbyberg
gör.

Det förkommer att Sundbyberg försöker få in fler företag men det är inget vi tar ställning till.
Detta ökar inte skatteintäkterna men får in fler in i arbetsmarknaden. Det är något Sundbyberg
tar ställning till.
Denna kommun har varit mindre aktiv än andra kommuner, men vi är mån om vårt näringsliv.


Får vi återkomma om vi behöver ytterligare information?

Ja, ni kan maila oss.
•

Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?
Ja
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Intervju med Danderyd kommun (politiker). Datum: 2010-11-10
•

Vad är er befattning? Berätta lite om era arbetsuppgifter.

Gunnar Oom, är kommunstyrelsens ordförande och Danderyds enda heltidsanställda politiker
kallas också för kommunalråd, resten är så kallade fritidspolitiker dvs studerande eller
pensionerade osv.. Är inne på mitt åttonde år och slutar vid årsskiftet. Har varit på
barrikaderna angående inkomstutjämningen kan jag försäkra, då det är rätt mycket pengar
som lämnar Danderyds kommun.
•

Men ni får samtidigt bidrag i kostnadsutjämningen?

Men kostnadsutjämningen är ett nollspel, och har inte med inkomstutjämningen att göra. En
stor del av de pengarna som tillförs till inkomstutjämningen är från staten, den kommunala
skatten bidrar inte med mycket. Staten betalar den största parten. Den kommunala skatten
behövs inte egentligen inte för att systemet ska fungera, utan är mer som en ”avundsjukeskatt” för att Danderyd inte ska kunna en hålla en ännu lägre skatt än vad vi gör. Man kan
säga att det sticker lite i ögonen på en del kommuner, speciellt i de kommunerna som
använder sina skatteintäkter mer frikostigt än vad vi gör.
•

Vilken del av skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring?

Kostnadsutjämningen eller inkomstutjämningen?

Säkrast inkomstutjämningen, det är den som slår hårdast. Kostnadsutjämningen är lite mer
komplicerad då man ska göra en massa beräkningar såsom vad lokalkostnader i tätort och
glesbygd personalkostnader osv. Inkomstutjämningen är mycket enklare , medan
kostnadsutjämningen är en evighetsanalys om hur man ska beräkna kostnader osv. Men som
sagt är det inkomstutjämningen som det pratas mest om här i kommunen då vi hävdar att den
egentligen inte behövs. Utan vi tycker att det är staten som ska syssla med regional politik,
inte kommunerna. Det har t.om gått så långt att vi tycker att det är emot kommunallagen att vi
finansierar verksamhet i andra kommuner.
•

Hur tycker du att systemet kan förbättras?
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Ja, rent allmänt om vi tar inkomstutjämningen tycker jag att staten kan fylla på det där ”hålet”
som fattas, att det i princip blir staten som finansierar regionalpolitiken. Däremot när det
gäller kostnadsutjämningen kan jag ha viss sympati för att vissa kommuner har olika
belägenheter till exempel stor andel gamla eller stor andel unga osv., och det tar
kostnadsutjämningen hänsyn till. På det sättet skapar man någorlunda lika förutsättningar och
det kan jag tycka är ganska schysst.
I de flesta kommuner brukar man tala om ”befolkningspyramider”, i Danderyd är det mer
en ”befolkningshantel” och i princip så brukar man säga att en genomsnittlig Danderydsbo
flyttar till Danderyd när man har ett barn i magen och ett barn i handen. Och varför flyttar
man till Danderyd
då? Jo, för att vi har väldigt bra skolor och är årets skolkommun osv. Det innebär att vi har
enormt många barn i Danderyd. Men varför blir det en hantel? Jo, mellan 20-30 år är man ute
och pluggar. Dessutom har man stor andel äldre. Vi har därmed stor andel äldre och stor andel
barn. Därför får vi som ni ser mycket i kostnadsbidrag.
•

Berätta lite om skatteutjämningen, hur har det fungerat?

Jag har engagerat mig i både debattartiklar och i tv- debatter just i den här frågan. Det jag är
väldigt kritisk mot är just inkomstutjämningen. Det är så att detta är ett Pomperipossa system.
En av de värsta kommunerna som tas upp i debattartikeln är Örkelljunga kommun som har en
låg skatt i förhållande till sina grannar och det är ingen bra kombination kan jag säga. För att
om Örkelljunga skulle stimulera sitt näringsliv eller på något sätt se till att det blev en tillväxt
i kommunen så betyder det att marginalintäkten är lägre än marginalkostnaden för
inkomstutjämningen, det vill säga om tillväxten innebär att vi får två miljoner mer i
skatteintäkter så får du mer än två miljoner mer i kostnadsutjämningskatt det vill säga, det är
en dålig idé att vara politiker i en kommun som Örkelljunga och satsa på tillväxt och
utveckling. Man straffas helt enkelt av systemet. Och sådana system ska vi ju inte ha, det är
ett så kallat Pomperipossa system. I Danderyd får man behålla cirka en halv procent av
tillväxten, resten går till inkomstutjämningen, dvs. det finns ingen stimulans egentligen för oss
att syssla med tillväxtfrämjande åtgärder. Nu har jag det i ryggmärgen i alla fall, så det är klart
att jag gör det men det finns inga ekonomiska incitament. Så återigen om Sverige ska
överleva och gå vidare så måste vi skapa förutsättningar för att vi hela tiden ska förbättra oss
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och det här är typiskt ett system som motverkar detta. Det finns en annan effekt att jag vill
hävda att de stora mottagarna av de här pengarna blir inkomstdrogade.

Den dåliga nyheten för Danderyd är att man i princip inte får behålla något utav tillväxten,
den goda nyheten är att vi trots detta lyckats hålla en låg kommunalskatt. De här systemen har
tvingat oss att hela tiden fatta de svåra besluten och effektivera oss så mycket som möjligt.
Men mottagarna...
•

Ni menar att ambitionsnivån inte är lika hög hos de som får bidrag då?

Ja, de behöver ju inte anstränga sig lika hårt och de kan satsa på sånt som inte är
kärnverksamhet. Vi är extremt fokuserade kring vår kärnverksamhet, och att vi utsetts till
Sveriges bästa skolkommun är ingen slump för att vi är fixerade på de sakerna som är viktiga
för samhället. Att däremot kasta pengar på olika bidrag är inte vår melodi. Det kan uppfattas
snålt, men vi har nämligen 7 olika mål och en utav de målen är att vi ska ha en låg
kommunalskatt. Vi har det målet utav två skäl: det ena är att det blir ett slags kvitto på att vi
sköter ekonomin, det andra är att medborgarna har makten över sitt liv och en stor del utav
den makten består utav att man ska behålla rätt mycket utav sina pengar.

•

Påverkar skatteutjämningen styrningen eller beslutsfattandet inom kommunen?

Nej det vill jag inte påstå... nationalekonomer försöker hävda att vi gör ”dittan och dattan”
men jag är ekonom och är extremt fokuserad på att vi ska vara effektiva. Dessutom är jag
stark ideolog och jag skulle inte ta emot en flykting för att jag får extra pengar för det utan jag
tar emot en flykting för att jag tycker att det är viktigt att ta emot flyktingar. Jag skulle inte
avstå från att göra något annat...jag vet ju hur systemen fungerar men samhällsutveckling är
mitt uppdrag och jag känner inte att ekonomin ska styra samhällsutveckling utan det får gärna
vara tvärtom.

Ett annat utav våra mål är att vi tycker att det är viktigt att ha ett bra företagsklimat. Och som
jag sa innan om jag vore en ”insnöad” ekonom så skulle jag säg att om vi får tillväxt här så
skulle vi inte få någon ekonomisk vinst av det, men jag vill ha bra företagsklimat i alla fall för
att jag tycker att det är viktigt. Jag vet att det finns de som tänker annorlunda om man pratar
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med mina kollegor runtom i landet..men jag tycker att det är viktigare att satsa på utveckling
än att försöka maximera bidragen eller minimera kostnaderna.
•

Detsamma gäller vilka ni försöker locka till att flytta in till Danderyd då?

Ja, till exempel har en del framfört till mig att vi skulle bygga studentbostäder här för att få
ner skattekraften, men jag skulle vilja medverka att bygga studentbostäder för att studenterna
behöver bostäder.

Er tes om att vi styrs utav skatteutjämningen...ja man kan på ett sätt säga att vi styrs på så sätt
att vi allokerar nästan inga pengar till sidoverksamheter då vi betalar nästan 500 miljoner till
skatteutjämningen, vilket gör oss mer fokuserade att på bästa sätt sköta kärnverksamheterna
och kunna bibehålla en låg skatt. Vi är mer kostnadsmedvetna och vi har höga avgifter på till
exempel musikskola så har vi landets fjärde högsta avgift. Vi drivs till att ta ut avgifter än att
till subventionera saker och ting genom skatten. Här i Danderyd är väldigt lite
skattesubventionerat.
•

När vi tittade på årsredovisningen och prognosen för 2010 så såg vi att

inkomstutjämningen skulle sjunka. Hur kommer det sig?
Varför inkomstutjämningen sjunker är jag inte riktigt rätt man att svara på...De här systemen
är väldigt trubbiga och det räcker med att man kommer över en gräns någonstans så händer
något rätt så dramatiskt.


Finns något ytterligare du vill tillägga?
Föresten kanske var jag nog lite otydlig när det gäller standardkostnaderna inom
kostnadsutjämningen. Vi använder dem som jämförelse när det gäller våra egna kostnader
och skulle våra kostnader vara högre än standardkostnaderna så kräver vi en utredning för
att förstå varför. Målsättningen är alltid att vara lägre än standardkostnaden!

•

Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?

Ja
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Intervju med Solna Kommun (ekonomichef) Datum: 2010-11-11


Vad är din befattning? Berätta lite om dina arbetsuppgifter.

Christer lindberg, jobbar som ekonomichef sedan 1,5 år tillbaka, kommer från Sveriges
kommunala landsting. Ekonomi-, finans-, personal, löne- och IT frågor.



Vilken del inom skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring?

Kostnadsutjämning eller inkomstutjämning?
Det som är mest politiskt laddad är inkomstutjämning, med olika syn på om det ska vara
någon inkomstutjämning över huvudtaget. Det är väldigt långtgående, vilket borde vara
mindre. Det är naturligt då en kommun har en högmedelinkomst, än medelkommuner. Man
kan ha synpunkter, om den är långtgående vad det får för effekter och är en koppling till
tillväxtfrämjande. Är en koppling till hur stor del av intäkterna som man behåller i kommunen,
då man höjer skatteintäkterna. Solna lägger inte kraft på det, vi har det systemet och så är det
bara.


Har ni försökt styra inkomstutjämningen det på något sätt? Såg att den minskat lite?

Vad beror det på?
Det är inte så komplex, medelinkomsten, utan det beror på hur det ligger.
Vi i Solna accepterat systemet, men inget som vi styr. Vi tittar inte så mycket på
komponenternas storlek.



Hur ser det ut i kommunen; vilka kostnader är det mest diskussion kring när det gäller
kostnadsutjämning?
Växakostnader, lönekostnader, byggkostnader är delar som bättre skulle kunna beaktas i
utjämningen

•

Tillväxt. Lönar det sig inte att växa?

Nej, tror inte vi hade reagerat annorlunda om det varit ett annat system. Vi är en kommun som
vill växa. Vi planerar att vi ska öka antalet invånare, inom kort till 88 000 invånare. Staden har
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en ambition att fortsätta växa oavsett systemet. Om vi inte hade inkomstutjämning skulle vi
visserligen ha mycket skatteintäkter som skulle behållas i kommunen, men pengarna går till
utjämning. Oavsett hur mycket pengar man får behålla vill vi växa.

Mailat oss:
Medelskattekraften per invånare i riket ökade något mer än skattekraften per invånare i Solna.
Underlaget för beräkning av inkomstutjämningsavgift för Solna minskade därför mellan 2009
och 2008. Det resulterade i att avgiften per invånare minskade från 1 126 kr år 2008 till 1
019 kr år 2009 för Solna.


En diskussion som vi hade med Danderyd kommun var att Solna lyckas hålla en låg

skatt och fått betala i både inkomst- och kostnadsutjämning? Hur kommer det sig att det ser
ut så här?

Man kan ju säga att det vi betalar i inkomstutjämning relativt per invånare, är lite i relativt
med Danderyd. De har en högre medelinkomst. De har fler barn, förlorar inte lika mycket i
barnfaktorn. Vilket görs i Solna, förlorar i kostnadsutjämning, barnfaktor. Den är en
minusfaktor och det bor inte många barn här. Vi är en kommun som har minst andel barn om
man jämför med andra kommuner.

Det kopplas till att när folk får barn flyttar de ut från Solna, Sundbyberg och Stockholm till
Järfälla eller Upplands Väsby mm. Man vill inte bo i små lägenheter när man har barn. Man
vill ha större. Vi har minst andel barn i Solna om man jämför med hela riket. Vi har mest
lägenheter och bara 300 villor. Har inte ytor att bygga ut till villor. Här bor det flest singlar,
eller par, och flyttar sedan ut när man får barn.


Kan ni inte styra detta på något sätt?

Ja, det är inga problem att få in familjer som vill bo i lägenheter. Men man kan inte bygga ut
villor eller radhus. Vi har ganska små lägenheter. Solna kommer alltid att vara en kommun
med mindre barnfamiljer vilket leder till att kommunen förlorar på det. Barnfaktorn är en stor
del av kostnadsutjämningssystemet, tillsammans med Sundbyberg och Stockholm. Medan
Danderyd har stora hus och många barn.
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Vi har lägre skatt, men får betala avgifter i systemet. Det leder inte till att vi har sämre
förutsättningar än någon annan kommun. Vi förlorar på barnfaktorn men har mindre kostnader
på barn.


Hur ser det ut med de äldre?

Vi har haft många äldre mindre barn, i jämförelse med andra kommuner. Men det flyttas inte
in äldre utan det är mest yngre. Procentuellt kommer antalet äldre att minska med tiden,
nominellt oförändrad. På så sätt kommer kostnaderna inom äldre att inte ändras men inom
barnomsorg kommer det att öka. Andra kommuner kommer få fler och fler äldre medan
antalet hos oss kommer vara samma. Medan antalet barn ökar men inte så mycket. På så sätt
har vi inte sämre förutsättningar, på grund av den låga skatten. Alla har samma förutsättningar.
Det är en politisk ambitionsnivå. Finns halvtekniska frågor. Det har inte behövs bygga ut
skolor sedan 1950, men pga. tillväxten måste vi bygga ut skolan. Nu kommer våra
skolkostnader öka, då kan det leda till att skatten kan öka. Vi har stängt vissa skolor tidigare
pga överkapacitet, men nu måste nya skolor byggas i nya områden.

Befolkningen ökar i normal jämn takt, men detta år har det minskat till bara 1 % har varit
2,5 % ska öka till 3 % framåt och beror på läget för företag etc. Många företag har sina
huvudkontor här. Solna vill växa. Vår dagbefolkning är nästan dubbelt så stor som vår
nattbefolkning pga av folk som arbetar i kommunen...Danderyd har däremot valt att inte
bygga ut.


Får ni bidrag pga. av den ökade befolkningen?

Vi har gynnats av det, men kan leda till att vi åker ut från den på grund av minskningen. Detta
beror på finanskrisen. Kan ta tid tills vi kommer in igen.

Politikerna är inte så insatta på hur mycket kommunen betalar i avgift. Men hade de vetat hur
mycket det är skulle de ta mer del av det. Skulle bli chockade på siffrorna.

•

Anser du att inkomstutjämningssystemet kan förbättras?
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Kostnadsutjämning, principen att strukturella kostnadsskillnader ska utjämnas, är bra men
svårt att hitta rätta sätten att utjämna. Komplicerad och svårt att hitta sätten och de faktorer att
utjämna.
Vi beaktar och analyserar. Försöker utröna om det är faktisk avvikelse eller felaktig
redovisning
Inkomstsidans princip är att ha strukturella principer mellan kommunerna, men kan leda till
tillväxthämmade effekter. De flesta vill vara med i Sveriges tillväxt, BNP, oavsett om man får
behålla en liten summa av skatteintäkterna. Där kan de ha hämmande effekter. Men
principiellt är det riktigt. Man kan koppla till de olika lönenivåer, men jag tycker att vi
behöver ett sådant system, men den är kanske lite långtgående. Om vi inte hade en utjämning
skulle det kanske bli stora skillnader mellan kommunerna.

•

Förslag finns på att slopa den kommunala inkomstutjämningen och att staten istället

ska finansiera det. Vad anser Solna om den frågan?
Att staten ska betala blir det inte skillnad i pengar om staten fyller ut istället för att en rik
kommun ska ge till en fattig. Tror inte det blir en bättre kommun. De tycker inte man ska
betala till fattiga kommuner, men på så sätt blir det ett annat system. Vi är inte emot det, men
svårt att motivera det, staten kommer att betala i mindre i annat fall. Vi är absolut inte emot
det.
Om vi tog bort en del principer kan det leda till att den offentliga principen försvinner. På så
sätt måste man tänka på Sverige, vilket kommer påverka Solna. Ett svagt Sverige ger inte ett
starkt Solna. Vi skulle inte tillhöra förlorarna men på längden, BNP kan det leda till problem.
Om vi tog bort systemet skulle vi ha mer pengar att satsa, 400 miljoner kr, mer pengar 15 %
ökade intäkter att ta ställning i kommuner, men vi skulle inte ta andra beslut. Danderyd satsar
mer på skolan. Solna skulle göra på samma sätt som de gör idag inom vård och omsorg. Det
är 85 % av pengarna som andra kommuner, det gör de flesta kommuner. Finns inte så mycket
skillnader mellan kommunerna. Är rätt lika budgetar mellan kommunerna, skatten är den del
som skiljer. Kommunerna har samma expansionsplaner.
Danderyds skolkostnader är högre i Danderyd än Solna. Har fler barn. 90 % av kommunala
verksamheten är lagstyrd.
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Om studenter flyttar in till Solna, kan det påverka inkomstutjämningen?

Många flyttar in och sedan flyttar ut. Många små lägenheter. Man bor här när man är singel
och får man barn flyttar man ut. Det är inte många som födds här och lever här hela livet, tills
de dör. På ett år flyttar 15 % av befolkning. I procent är det inte många barn som bor här.
17 % är under 20 år. I medelkommuner är det 27 % som har barn, i genomsnitt. Svårt att
ändra på det men om vi satsar på skolan kan det kanske leda till att barnfamiljer stannar kvar.
Men om de flyttar ut brukar det vara unga som flyttar in. Om man jämför med andra
kommuner lever många kvar i kommunerna hela livet.
Om man bygger ut kan det leda till att man inte flyttar ut från Solna. Men det finns inte
möjlighet till det.
Populärt att bo i städer som Solna, Sundbyberg och Stockholm. Viktigt att vara attraktiv. Det
vi erbjuder ska göras på bra sätt. Det kan leda till problem för Danderyd längre fram då de
inte vill växa. Kan leda till problem med jobb etc.
En blandning av hyresrätter och bostadsrätter håller på att byggas. De flesta är bostadsrätter
som ökar. Hyresrätter har varit konstant.


Väljer man att styra på ett annorlunda sätt pga. av de eventuella konsekvenser

skattesystemet kan medföra för kommunen? Hur blir det om fler höginkomsttagare flyttar in?
Solna vinner inte på det men det är mer att staden vill växa. Vi ska vara inte bara vara en
förort. Det är ett principiellt mål om hur kommunen ska se ut. Man vill bli en större kommun.
Man tar inte ställning till att de ska betala mer i inkomst eller annat. Man har valt strategisk att
växa. Man har inte valt att styra pga. att man betalar i utjämningen. Vi ser det att om man tar
ställning till att ta bort utjämning eller styra det kan det påverka Sverige och dess BNP och i
sin tur Solna. Sveriges BNP är en väldigt viktig faktor. Det kan leda till problem för de fattiga
kommunerna, då det skiljer sig i BNP mellan kommunerna.
Solna vill vara en växande stad.

76

•

Hur ser det ut med invandring? Om man jämför med kommuner som Botkyrka? Kan det

ha någon påverkan på inkomstutjämningen?
Har inte haft lediga hyreslägenheter till dessa. På detta sätt har de flyttat in till andra
kommuner. På så sätt får de kommuner fullkompensation för detta. Då faktorerna är full
gjorda. De ska ha samma förutsättningar som andra.
Däremot kan de som är flyktingar i Solna ha lättare att komma in i arbetsmarknaden eller att
få praktik.
Om man skulle ta bort detta system skulle det leda till konsekvenser till ex. Botkyrka,
Södertälje etc.


Får vi återkomma om vi behöver ytterligare information?

Ja


Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?

Ja
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Intervju med Sundbyberg (politiker) Datum 2010-11-30


Vad är din befattning, berätta lite om dina arbetsuppgifter?

Jonas Nygren, är kommunstyrelsens ordförande sedan 1 maj 2010. Jag har högst politiskt ansvar för den politiska verksamheten, budgetprocessen och har ansvar över allt som har med
politik att göra, politisk styrning och ledning.



Vilken del inom skatteutjämningssystemet har det varit mest diskussion kring?
Kostnadsutjämning eller inkomstutjämning?

Det beror på vilken kommun man tittar på, inom Stockholms region är det inkomstutjämning
som är väldigt omdiskuterat. Man tycker det är orättvist att man behöver skicka pengar till
Norrland.
Inom denna kommun har vi lägre inkomster än andra kommuner i Stockholms län och vi
tycker att det är rättvist att vi gynnas av det. Jag tycker att dessa utjämningssystem är ganska
bra och mycket bättre än det gamla. Jag tycker att det är rättvist att vi som är privigerade
kommuner i Stockholms län som har väldigt stor tillväxt, välutbildade arbetskraft och relativt
höga inkomster betalar till andra delar av landet. Däremot tycker jag att dessa utjämningssystem kan de bli bättre men i grunden tycker jag att de är relativt bra.
 Du tycker både inkomst- och kostnadsutjämning funkar bra? Standardkostnader?
Vad som gäller kostnadsutjämningen finns det ett problem, vi är en kommun som växer mest i
landet vilket leder till en eftersläppning som missgynnar oss eftersom vi har snabb ökad kostnad hela tiden i vår verksamhet. Löner och lokalhyror är högre, vi är en kommun som får betala 10 000 kr mer per elev i skolan än grannkommunerna. Detta är inget vi styr över, det gör
att våra kostnader är oerhört höga. Det kan kännas att man inte kan kompenseras fullt ut för
de verklighetsområden, är en trubbhet att man inte förstår Stockholms situation rakt av. Men
själva grundprincipen att man omfördelar pengar över landet tycker jag är bra.
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Vilka mål har kommunen? Vad strävar man mot? Påverkas det av kostnadsutjämningen?

Vi gynnas av att växa, strategin är att växa från 40000 till 60000 fram till 2020. Varje år skall
vi växa med 2000- 2500. Vilket gynnas framförallt i kostnadsutjämningssystemet. Denna
kompensation kommer senare finns en fördröjningseffekt med den.
Vi försöker inte styra för att betala mindre avgift eller få mer i bidrag när det gäller systemet.



Anser du att inkomstutjämningssystemet kan förbättras?

Jag tror att man skulle kunna förbättra det genom att ta ännu mer hänsyn till de kostnader som
inte finns relevant i en kommun, som till exempel löneläge vilket är högre i denna kommun än
andra kommuner i Stockholms län.



Väljer man att styra på ett annorlunda sätt pga. av de eventuella konsekvenserna
Skattesystemet kan medföra för kommunen?

Nej, vi är medvetna om de mesta, vad spelreglerna är. Det som är grundprincipen i politiskoch offentligverksamhet är om man ändrar på principer och ändrar i systemet. Får man stabila
spelregler vet man vad man ska anpassa sig till och vad man ska leda efter. Det som har varit
ett problem är LSS-utjämningen, vi betalar ut väldigt mycket, vilket är en annan form av utjämning.
Förrförra mandatperioden var det mest diskussion om utjämningssystemen och då kände
Stockholms kommuner generellt att vi betalade väldigt mycket och fick inte så mycket i kompensation tillbaks. Nu tillförs det mer statliga pengar därför gynnas Stockholms regionen mer.
Vissa kommuner som Danderyd, får betala väldigt mycket vilket beror på att de har en annan
befolkningsstruktur och andra förutsättningar eftersom invånarna har höga inkomster. Jag
tycker att det är helt rätt att de får betala i jämförelse med botkyrka som har låga inkomster
och låga skatteunderlag.
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 När det gäller inkomstutjämningen, försöker man inte locka in någon speciell folkgrupp
till kommunen, unga eller gamla?
Sundbyberg har en ung befolkning eftersom vi har många små lägenheter, samtidigt har vi
haft en trend att man flyttar härifrån då man skaffat det första barnet. Vi har byggt många större lägenheter, med tre och fyra rum och marklägenheter, vilket leder till att fler barnfamiljer
stannar kvar i kommunen. Vi har gått från att ha en befolkning som betalar skatt men som inte
använder valfärden. Men när de blir gamla får Sundbyberg en sliten befolkning, man har haft
en ganska stationär arbetarbakgrund, låg medellivslängd (dött tidigt). Däremot har kommunen
haft höga kostnader för socialomsorg och omvårdnad etc. Det kommunen har satsat på är att
bygga för barnfamiljer, eftersom de som flyttar in tjänar bra och använder vår valfärd, skola
och förskola. De som lockas till Sundbyberg är människor som kostar väldigt mycket men
samtidigt är det personer som jobbar och betalar mycket i skatt. Om man ska besvara din fråga så försöker vi inte locka en viss folkgrupp men samtidigt är vi geografisk en del av Stockholms central ort, de vi lockar har höga inkomster. En stor del av befolkningen sen tidigare
har haft en låg inkomst, vi byter befolkning som man gör i inner stan Södermalm och Norrmalm där man går från att ha låginkomsttagare och ensamstående till fler höginkomsttagare
och par. Det är inte per automatik medvetet utan det är bara så det ser ut när man har det geografiska läget. Det vi har gjort medvetet är att bygga ut för barnfamiljer och det innebär inte
att vi medvetet att slänga ut någon. Marknadspriset för ett hus i Sundbyberg ligger mellan 4-6
miljoner vilket är något som inte vem som helst kan köpa, behöver två inkomster för att köpa.
På så sätt är det en viss sorts inkomsttagare som flyttar in i Sundbyberg.
 På detta sätt försöker ni få in en viss befolkning som ska flytta in i Sundbyberg?
Ja, både och men vi har valt att behålla vara hyresrätter, vi 8200 hyresrätter som vi äger och
har en befolkning med 39000 invånare. Vi har sammanlagt 19000 bostäder, kommunen äger
8200 bostäder vilket är 45 % av alla bostäder och är hyresrätter. Sammanlagt bor ca 70 % av
invånarna i Sundbyberg i hyresrätter, oftast bor det folk med lägre inkomster med lägre utbildning. Vi försöker få en bättre struktur i Sundbyberg både folkgrupper som köper och hyr.
Vi har en ambition att alla ska kunna bo i Sundbyberg och att inte bara medelinkomsttagare
ska ha möjlighet till dem.



Finns det något ytterligare som du vill tillägga eller förtydliga?
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Det skulle vara väldigt intressant att höra vad Solna och Danderyd säger. Solna är en kommun
som ofta jämförs med Sundbyberg men skillnaderna är väldigt stora. Dels har de en annan
befolkningssammansättning än vad vi i Sundbyberg har, deras invånare har högre inkomster
än vad våra invånare har. Detta slår väldigt tydligt på Stockholmsregionen, tycker det är intressant att man inte ser skillnader internt i Stockholm. Det är större skillnader mellan Stockholms kommuner än Norrlands kommuner om man jämför, klyftorna är mycket större här vilket slår igenom i kommunerna verksamheter. Det är ingen slump att Botkyrka ligger i ena
hörnet och Solna i det andra. Däremot är det svårare att se vart Sundbyberg hör hemma. Vi är
en kommun som är lite mer komplex än de andra, vi genomför en förändring som beror på att
vi växer i ett nytt område, en helt annan sorts inkomstgrupp än vi hade tidigare. Vi har områden med väldigt höga inkomster som Duvbo och områden med lägre medelklassinkomster.
Däremot har vi inte områden som Stockholm, hög arbetslöshet och jättestor social problematik. Däremot brukar man säga att Hallonbergen ett blandat område med olika inkomster, arbetslösheten är högre men inte så hög som andra områden i Stockholm. Jag tycker att Sundbyberg är en annorlunda kommun med bra förutsättningar.


Får vi återkomma om vi behöver ytterligare information?

Ja


Får vi använda ditt namn vid intervjusammanställningar?

Ja
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