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Vad kostar verksamheten i Din kommun
Vad kostar verksamheten i Din kommun utkommer härmed med sin elfte
årgång. I rapporten redovisas 1997 års kommunala bokslut med 140 olika
jämförelsetal. Redovisning görs både av finansiella nyckeltal samt nyckeltal
som beskriver verksamhet, personal, bidrag och avgifter.
Uppgifterna i rapporten grundar sig till största delen på den bokslutsstatistik
som SCB varje år samlar in från kommunerna genom det sk räkenskapssammandraget.
De jämförelsetal som presenteras är avsedda att bidra till det förändringsoch rationaliseringsarbete som bedrivs i kommunerna. Svaret på alla frågor
om orsaken till skillnader i jämförelsetalen finns inte i vår rapport. Vår förhoppning är emellertid att rapporten ska ge uppslag till fortsatta egna analyser och idéer.
Bland annat får Du svar på följande frågor:
Hur stort var det finansiella resultatet 1997?
Hur mycket kostar kommunala verksamheter?
Hur stora är personalkostnaderna?
Hur mycket pengar går till socialbidrag?
Hur mycket finansieras med avgifter?
Vilka förändringar har skett jämfört med 1996?
Rapporten skickas i ett exemplar som adresseras till kommunstyrelsen i varje
kommun samt i ett exemplar till länsförbunden.
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Ytterligare exemplar (ISBN 91-7099-721-7) kan beställas från:
SCB, Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44
och e-post: publ@scb.se
eller från Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm, tfn 08-709 59 90, fax
08-709 59 80 och e-post: forlagorder@kommentus.se.

Tabellpaketet Kommunala jämförelsetal
Vi vill också påminna om att det fortfarande går att beställa tabellpaketet
Kommunala jämförelsetal 1997. Dessa tabeller ger en översiktlig bild av befolkning, personal, kostnader och utbud av kommunal service. Redovisning görs
för den egna kommunen, kommunerna i hela riket, i länet samt en valfri
grupp, som kan specificeras helt efter eget önskemål.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Utredningssektionen

Cecilia Etzler
Anders Jonsson
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1 exemplar av rapporten till kommunstyrelsen
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