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formandet av förslagen är att göra modellerna mer stabila över tid samt 
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MERKOSTNADER PÅ GRUND AV GLES BEBYGGELSESTRUKTUR I KOMMUNER OCH LANDSTING 

Förord 

Myndigheten Tillväxtanalys har under hösten 2010 arbetat med beräkningar och 
uppdateringar inom den kommunalekonomiska kostnadsutjämningen. Arbetet har skett på 
uppdrag av 2008 års utjämningskommitté (Fi 2008:07). Tillväxtanalys uppdrag har varit 
avgränsat till de modeller inom kostnadsutjämningen som hanterar ogynnsam 
bebyggelsestruktur. 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet omsätter ca 73 miljarder kr per år. Därmed 
har systemet stor betydelse för kommuners och landstings förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Som jämförelse kan nämnas att EU- medlen inom strukturfonderna och 
Landsbygdsprogrammet uppgår till ca 7 Miljarder per år under programperioden 2007 -
2013. 

Tillväxtanalys föreslår en rad olika uppdateringar inom systemet. En central utgångspunkt 
i utformandet av förslagen är att göra modellerna mer stabila över tid samt att öka 
transparensen i systemet. 

Arbetet har utförts av analytikerna Anders Dahlgren, som svarat för 
tillgänglighetsberäkningar, och Ulf Tynelius som svarat för beräkningar av ekonomiska 
merkostnader. 

 

Östersund, mars 2011 

 

Martin Olauzon 

Avdelningschef 
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MERKOSTNADER PÅ GRUND AV GLES BEBYGGELSESTRUKTUR I KOMMUNER OCH LANDSTING 

Sammanfattning 

Tillväxtanalys har under hösten 2010 arbetat med beräkningar av vissa delmodeller inom 
den kommunala kostnadsutjämningen. Arbetet har skett på uppdrag av 2008 års 
utjämningskommitté (Fi 2008:07). 

Tillväxtanalys har i sitt arbete föreslagit ett antal uppdateringar och moderniseringar. En 
genomgående tanke är att samtliga delmodeller som hanterar ogynnsam bebyggelsestruktur 
ska bestå av två komponenter; långa avstånd och små enheter. Genom att använda dessa 
två komponenter kan delmodellerna göras mer stabila över tid, samtidigt som de bedöms 
bättre kunna fånga hur merkostnader uppstår. 

De aktuella delmodellerna omsluter drygt 6 miljarder kr/år enligt de uppdateringar som 
Tillväxtanalys föreslår. Hur stora delmodellerna är i ekonomiska termer framgår av 
nedanstående tabeller: 

Kommunala modeller 
Ekonomisk omslutning per delmodell enligt förslag. Miljoner kr. 

Delmodell Omslutning Mkr. 
Grundskola 2 650,0
Gymnasieskola 891,5
Hemtjänst 601,9

Summa 4 143,4
 

Landstingsmodeller 
Ekonomisk omslutning per delmodell enligt förslag. Miljoner kr. 

Delmodell Omslutning Mkr. 
Vårdcentraler 540,1
Små sjukhus 1 255,2
Ambulans 115
Observationsplatser 42,5

Summa 1 952,8
 

Förslagen till uppdateringarna av ovanstående delmodeller är överlämnade till den 
parlamentariska kommittén som har i uppdrag att göra politiska avväganden av förslag till 
justeringar inom systemet. 
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1 Systemet för kommunalekonomisk utjämning 

1.1 Systemets huvudkomponenter och framväxt 
Under större delen av 1900-talet har staten tillskjutit medel till kommuner och landsting i 
syfte att utjämna skillnader i ekonomiska förutsättningar. År 1966 infördes ett 
skatteutjämningssystem som bestod av två delar; inkomstutjämning samt ett särskilt 
utjämningsbidrag till kommuner och landsting med hög utdebitering alternativt ett 
reducerat bidrag till kommuner och landsting med låg utdebitering. Parallellt med 
utjämningssystemet tillfördes kommuner och landsting ett antal specialdestinerade bidrag. 

Från 1966 har ett stort antal översyner av systemet gjorts. I samband med 1993 års 
kommunalekonomiska reform ersattes de specialdestinerade bidragen till kommunerna 
med ett samlat generellt bidrag. Utjämningssystemet bestod nu av tre delar; 
inkomstutjämning, kostnadsutjämning samt ett tillägg till kommuner med stor 
befolkningsminskning. Kommuner som hade högre egen skattekraft än den garanterade 
nivån i systemet hamnade utanför bidragssystemet. År 1996 infördes ytterligare en 
komponent i systemet, införanderegler. En annan förändring var att samtliga kommuner 
och landsting nu inkluderades i systemet. För landstingen gjordes mindre förändringar vid 
denna översyn. 

Dagens kommunalekonomiska utjämningssystem infördes den 1 januari 2005. Det består 
av följande delar: 

 Inkomstutjämning 

 Kostnadsutjämning 

 Strukturbidrag 

 Införandebidrag samt 

 Regleringsbidrag/avgift 

Inkomstutjämningen syftar till att utjämna för skillnader i skattekraft mellan kommuner 
och landsting. Inkomstutjämningsbidraget beräknas efter skillnaden mellan den egna 
beskattningsbara inkomsten och ett skatteutjämningsbidrag som motsvarar 115% av 
medelskattekraften för kommuner och 110% för landsting. Kommuner och landsting vars 
egen skattekraft överstiger dessa nivåer betalar istället en avgift till systemet. Huvuddelen 
av finansieringen kommer från staten. 

Kostnadsutjämningen, som helt finansieras inomkommunalt, kompenserar för strukturella 
kostnadsskillnader som kan vara av två slag. Det ena handlar om att behoven skiljer sig åt 
mellan kommuner, exempelvis kräver en hög andel äldre i befolkningen mer äldreomsorg 
vilket i sin tur innebär ökade kostnader för kommunen. Det andra handlar om strukturella 
(geografiska) faktorer som innebär merkostnader att driva verksamhet. Exempelvis små 
skolor. 

Strukturbidraget ger kompensation utifrån regionalpolitiska skäl. I samband med 
övergången till 2005 års system gjordes vissa förenklingar, bl.a. togs vissa delmodeller 
bort. De delmodeller som togs bort inom kostnadsutjämningen och som tidigare gav 
kompensation av regionalpolitisk karaktär återfinns numera i strukturbidraget. 
Strukturbidraget innehåller dessutom viss kompensation för de kommuner och landsting 
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som fick ett sämre utfall i 2005 års beräkningar jämfört med vad som var fallet det tidigare 
systemet. 

Införandebidraget syftar till att mildra stora förändringar i utfallet för enskilda kommuner 
och landsting. Bidraget är tidsbegränsat och innebär att ett större intäktsbortfall får fullt 
genomslag först efter fem år. Ett av de bakomliggande skälen till införandebidraget är att 
det anses finnas trögheter i kommunernas och landstingens möjligheter att anpassa sina 
kostnader utifrån nya förutsättningar på intäktssidan. 

I inkomstutjämningen ökar statens utgifter i takt med tillväxten i det kommunala 
skatteunderlaget. Staten vet av den anledningen inte vilken slutsumman blir på det statliga 
bidraget i inkomstutjämningen. För att kunna påverka den totala bidragsramen till 
kommuner och landsting har en regleringspost införts. Regleringsposten fungerar så att om 
summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten 
beslutat tillföra kommunerna eller landstingen, får alla kommuner eller landsting ett 
regleringsbidrag som motsvarar mellanskillnaden. Om däremot summan av samtliga 
bidrag minus de inbetalda avgifterna blir högre än det belopp staten beslutat om beräknas i 
stället ett avdrag på mellanskillnaden. 

Av tabellen nedan framgår summan av bidrag och avdrag i den kommunalekonomiska 
utjämningen. 

Tabell 1. Summa bidrag/avdrag i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsåret 2010. 
Miljoner kronor. 

  Kommuner Landsting Summa 
Inkomstutjämningsbidrag 52 817 17 187 70 004 
Inkomstutjämningsavgift -3 912 -2 134 -6 046 
Kostnadsutjämningsbidrag 5 701 1 550 7 251 
Kostnadsutjämningsavgift -5 697 -1 540 -7 237 
Strukturbidrag 1 523 657 2 180 
Införandebidrag 90 53 143 
Summa 50 522 15 773 66 295 
Regleringsbidrag/avgift 2 394 4 060 6 454 

Totalt 52 916 19 833 72 749 
Källa: SCB 

1.2 Tillväxtanalys roll i utvecklingen av systemet 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) äger och 
utvecklar en datorapplikation som hanterar rumslig information. Applikationen har 
kontinuerligt utvecklats sedan mitten av 1990-talet då dåvarande Glesbygdsverket var 
ägare. Framtagandet och utvecklingen av applikationen har sin upprinnelse i att det funnits 
ett behov av att göra olika typer av tillgänglighetsberäkningar vid analyser av olika 
områdens utveckling och tillväxtförutsättningar. Dessa analyser har kunnat göras utan 
begränsningar av administrativa gränser beroende på att beräkningarna kan göras med data 
som är indelad i rutor, vanligen 250 meters rutor.  

Den plattform som utvecklats för dessa ändamål har nyttjats i samband med utvecklingen 
av olika delmodeller inom den del av kostnadsutjämningen som tar hänsyn till gles 
bebyggelsestruktur. En särskild applikation avsedd för beräkningar inom 
kostnadsutjämningen har därvid utvecklats. Glesbygdsverket byggde upp applikationen 
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och i samband med den omstrukturering av myndigheten som skedde den 1 april 20091 
överfördes plattformen och applikationen till myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). I samband med myndighetsförändringen 
överfördes också personal som tidigare arbetat med utvecklingen av applikationen. 

1.3 Uppdrag till Tillväxtanalys 
2008 års kommitté för kommunalekonomisk utjämning (Fi 2008:07) har bett 
Tillväxtanalys att genomföra uppdateringar av de delmodeller som beräknar merkostnader 
för gles bebyggelsestruktur. De delmodeller som ingått i översynen är följande: 

På kommunal nivå: 

- Grundskola 

- Kommunal äldreomsorg (hemtjänst) samt 

- Gymnasieskola 

På landstingsnivå berörs: 

- Små sjukhus 

- Vårdcentraler 

- Sjukresor 

- Ambulans 

- Observationsplatser vid avlägsna vårdcentraler 

                                                 
1 Dåvarande NUTEK, ITPS och Glesbygdsverket lades ned. I stället bildades två nya myndigheter, 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys. 
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2 Vad är ogynnsam bebyggelsestruktur? 

Riksdagens avsikt med systemet för kommunalekonomisk utjämning är att ge kommuner 
och landsting likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet oavsett var i landet 
verksamheten bedrivs. En viktig utgångspunkt i systemet är att olika lokala och regionala 
ambitionsnivåer inte ska kunna påverka utfallet för en enskild kommun eller landsting. 
Systemet ska med andra ord vara konstruerat så att det enbart tar hänsyn till strukturellt 
opåverkbara faktorer som påverkar kommunernas eller landstingens kostnader för att 
bedriva likvärdig verksamhet. 

Med ogynnsam bebyggelsestruktur menas i detta fall att befolkningen inom ett område är 
bosatta så att det medför merkostnader för kommuner och landsting. Att bedriva 
verksamhet i en till ytan stor kommun eller landsting, med utspridd befolkning, innebär 
högre kostnader än i en kommun, eller landsting, som är liten till ytan och har en 
koncentrerad befolkning. Systemet ska identifiera och utjämna för dessa merkostnader. En 
kommun eller landsting med ogynnsam bebyggelsestruktur ges ett tillägg, samtidigt som 
kommuner eller landsting med gynnsam struktur får ett avdrag.  

Ett mått som ofta används för att beskriva ett områdes struktur är antal personer per 
kvadratkilometer. I detta sammanhang är dock det måttet alltför trubbigt eftersom en till 
ytan stor kommun med få invånare inte per automatik har större merkostnader än en till 
ytan mindre kommun. Som exempel kan nämnas Kiruna kommun där 89,7% av 
befolkningen är bosatt i Kiruna tätort. Detta innebär att kommunen kan bedriva en relativt 
effektiv verksamhet trots att det enbart bor ca 1 invånare per kvadratkilometer.  

Andra kommuner, som är mindre till ytan men med en mer utspridd befolkning har ofta 
svårare att bedriva en effektiv verksamhet. Ett exempel på en sådan kommun kan vara 
Ydre som visserligen är liten till ytan men där enbart 43,1% av befolkningen finns bosatta i 
någon av kommunens tätorter. I kostnadsutjämningen används begreppet ”ogynnsam 
befolkningsstruktur” som en benämning för när befolkningen i kommuner och landsting är 
bosatta på sådant sätt att det innebär merkostnader att driva verksamhet. De faktorer som 
förklarar att merkostnader uppstår är dels befolkningens bosättningsmönster, dels hur långa 
avstånd det är mellan befolkningen och olika orter inom kommunen eller landstinget. Om 
avstånden till närmaste större skola är alltför stort kan det innebära orimligt långa resor för 
eleverna. Kommunerna kan därför anse sig vara tvungna att driva små skolor med ett fåtal 
elever trots att eleverna utan svårighet skulle få plats i en större skola. Likaså kan 
landstingen anse sig vara tvungna att driva små vårdcentraler ute i glesbygden, trots att 
underlaget normalt sett inte skulle motivera en vårdcentral. Spridd befolkning och långa 
avstånd innebär med andra ord att merkostnader uppstår för att driva verksamhet. Eftersom 
dessa faktorer är opåverkbara för de enskilda kommunerna eller i landstingen har vissa 
delmodeller i kostnadsutjämningen utformats så att en utjämning sker för merkostnader 
som uppkommer på grund av ogynnsam bebyggelsestruktur. Observera att det enbart är 
merkostnader som fördelas inom systemet. 
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3 Principer för beräkningar av merkostnader 

I kostnadsutjämningen har sedan 1991 en modell utvecklats som innebär att fiktiva enheter 
utplaceras utifrån befolkningens bosättningsmönster och att merkostnader beräknas för var 
och en av de utplacerade enheterna. Genom att utplacera fiktiva enheter är det inte möjligt 
för enskilda kommuner att påverka utfallet i modellen, exempelvis genom att någon 
kommun kan hävda att de har många små skolor och därigenom ska få högre ersättning 
inom systemet. De fiktiva utplaceringarna gör det möjligt att lägga ut enheter utifrån ett 
”normalläge” utan att ta hänsyn till kommunernas, eller landstingens, faktiska 
organisering. Detta innebär att skolor, arbetslag inom hemtjänsten, sjukhus etc. 
modellmässigt placeras ut i ett första steg med hjälp av olika antaganden och inställningar i 
en speciellt utvecklad applikation, som närmare beskrivs i kapitlen 9-11 i denna text. 
Fördelen med detta arbetssätt är att hänsyn tas till kommunernas eller landstingens faktiska 
bosättningsmönster samtidigt som placeringen av fiktiva enheter görs utan hänsyn till hur 
de verkliga enheterna är placerade. Med andra ord tar beräkningarna inte hänsyn till hur 
kommunerna och landstingen valt att organisera sin verksamhet. Modellen beräknar 
exempelvis var kommunens skolor borde vara placerade utifrån det faktiska 
bosättningsmönstret och ett avdrag eller tillägg beräknas efter detta. Hur kommunen de 
facto valt att organisera sin skolverksamhet påverkar inte beräkningarna. 

En poäng med de fiktiva utplaceringarna är att de är beräknade efter samma 
parameterinställningar för alla delar av landet, vilket gör att kommunernas och 
landstingens olika geografiska förhållanden slår igenom i utplaceringarna. Med andra ord 
ges samtliga kommuner och landsting ett slags strukturellt mått som speglar kommunens 
struktur och bosättningsmönster. Den kommun eller det landsting som beräknas ha den 
mest ogynnsamma strukturen ges det högsta tillägget samtidigt som de kommuner och 
landsting med de mest gynnsamma strukturella förhållandena ges de största avdragen. De 
strukturella förhållandena bedöms för varje delmodell utifrån de parametervärden som 
gäller för just den verksamheten/delmodellen. 

I ett andra steg beräknas vilka ekonomiska merkostnader som uppstår för att bedriva 
verksamhet. Beräkningarna knyts till den fiktiva utplacering som är gjord. I beräkningar av 
merkostnader tas hänsyn till olika enheters storlek och avstånd. Endast merkostnader för 
kommunernas och landstingens verksamhet fördelas inom systemet. 

3.1 Vilka faktorer medför merkostnader för gles 
bebyggelsestruktur? 

Tillväxtanalys bedömer att två faktorer i huvudsak förklarar varför merkostnader uppstår 
på grund av ogynnsam bebyggelsestruktur, nämligen: 

- Långa avstånd, d.v.s. reskostnader samt 

- Små enheter (som beror på långa avstånd) 

3.1.1 Avstånd 
Långa avstånd medför fördyringar i form av transportkostnader. För landstingen innebär 
långa avstånd exempelvis fördyringar i kostnader för sjukresor. För kommunerna innebär 
långa avstånd fördyringar för skolskjutsar, eller för hemtjänstverksamhet om personalen 
har långa avstånd till brukarna. Förutom att långa avstånd innebär fördyringar för 
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transporter påverkar de också hur verksamheten kan organiseras inom det aktuella 
området, d v s långa avstånd innebär behov av fler små enheter. 

3.1.2 Små enheter 
Det finns ett samband mellan små enheter och högre kostnader per invånare. Detta kan 
exempelvis förklaras genom att studera olika storlekar på en skola där en mindre skola är 
dyrare per elev jämfört med en större skola. En stor del av merkostnaden hänger ihop med 
hur många elever som finns i skolan, fler elever innebär att de fasta kostnaderna kan 
fördelas på ett större underlag vilket i sin tur ger lägre kostnader per elev. En skolklass 
med 25 elever är billigare per elev än en klass med 12 elever, eftersom exempelvis 
lärarkostnaden är densamma med båda klasstorlekarna. Detta är ett välkänt faktum för 
samtliga kommuner, men på grund av långa avstånd kan dock kommunen bedöma att den 
ändå är tvungen att driva en skola med få elever eftersom skolresorna för många elever 
annars skulle bli alltför långa.  

3.1.3 Samspelande komponenter 
Tillväxtanalys anser att samtliga delmodeller som hanterar strukturella merkostnader inom 
kostnadsutjämningssystemet bör innehålla dessa två komponenter, d v s små enheter och 
avstånd. Genom att inarbeta dessa två komponenter i delmodellerna skapas förutsättningar 
för att skapa mer robusta modeller med minskad känslighet över tid. Om vi återigen tar 
grundskolan som exempel innebär det att om modellen inte kan samla upp tillräckligt med 
elever för att bilda en låg- och mellanstadieskola ges följaktligen ingen kompensation till 
kommunen för små enheter. Däremot kommer en ökad kompensation att ges för 
skolskjutsar eftersom dessa elever får längre avstånd till närmsta skola. Detta innebär att 
förändringar i befolkningen inte får ett fullt så dramatiskt genomslag som de annars skulle 
ha gjort om modellen enbart vore byggd utifrån komponenten små enheter.  
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4 Grundskolor 

I grundskolemodellen görs separata beräkningar för skolor med årskurs F–5 och skolor 
med årskurs 6–9. Skälet till att beräkningarna görs separat är framförallt bedömningen att 
det anses rimligt att yngre elever inte ges lika lång resväg som äldre elever. Även det 
faktum att en 6–9 skola behöver högre lärarbemanning än en F–5 skola påverkar 
beräkningen av merkostnader för små skolor. 

Grundskolemodellen beräknar merkostnader för små skolor med två separata 
kostnadsfunktioner där årskurserna F–5 samt 6–9 beräknas för sig. Kostnader för 
skolskjutsar beräknas också separat för dessa skolor baserat på antaganden om olika 
maximala reseavstånd för elevernas olika åldrar. De yngre barnen, upp till årskurs 5 antas 
ha högst 30 km reseavstånd till närmsta skola och de äldre barnen, årskurserna 6–9 antas 
åka högst 50 km. 

Tillväxtanalys föreslår att eleverna för förskoleklass räknas in i det möjliga elevunderlaget 
för att bilda en skola, samt också i beräkningarna av merkostnader. Skälet till detta är att 
förskoleklassen organisatoriskt hör till grundskolan, samt att kommunen är skyldiga att 
tillhandahålla minst 15 timmar undervisning per vecka. Enligt Skolverket är 95 % av alla 
6-åringar inskrivna i förskoleklass.  

4.1 Antaganden om utplacering av fiktiva skolor 
Utifrån hur befolkningen i åldrarna 6-15 år är bosatta har utplacering av F–5 skolor samt  
6–9 skolor gjorts. Vi utplacering av F–5 skolor tillåts modellen skapa skolor om minst 
sju elever kan samlas in inom ett avstånd av 30 km. Detta innebär att modellen tillåts gå ut 
maximalt 30 km från den ruta där en skola kan bildas. För högstadieskolorna tillåts 
modellen skapa en skola om minst 20 elever kan samlas in inom ett avstånd av 50 km.  

Antagandena om olika avstånd har ett samband med vad som anses vara en rimlig gräns 
för resor för eleverna. Likaså har antaganden gjorts om att en minsta högstadieskola bör 
vara större än en låg- och mellanstadieskola beroende på att de äldre stadierna läser fler 
ämnen, vilket i sin tur medför behov av fler ämnesinriktade lärare. 

Vid utplacering av fiktiva skolor antas en optimal skolstorlek vara 200 elever för 
årskurserna F-5 samt 400 elever för årskurserna 6-9. Modellen placerar totalt ut 4 189 
fiktiva skolor. Av dessa beräknas 1 264 vara så små att de ligger till grund för 
kompensation för merkostnader för små skolor.  

I riket fanns enligt Skolverket 4 660 skolor år 2009. Det bör dock noteras att siffrorna, 
både vad gäller de fiktiva och de faktiska skolorna i praktiken är något lägre än de 
redovisade beroende på att många skolor ligger samlokaliserade med varandra. 

4.2 Antaganden om merkostnader 
Beräkning av merkostnader för små skolor har gjorts med hjälp av två kostnadsfunktioner, 
en för årskurserna F-5 och en för årskurserna 6-9. I dessa kostnadsfunktioner har ett antal 
skolor i olika storlekar satts upp och bemannats med lärare och skolledare. Bemanningen 
har gjorts för respektive skolas storlek genom att avläsa genomsnittsvärden för den 
faktiska lärarbemanningen för respektive skolstorlek år 2009. Värdena har hämtats från 
Skolverket. I kostnadsfunktionen ligger också genomsnittliga kostnader för lokaler och 
skolmåltider för respektive skolstorlek. Beräkningen av lokalkostnader har gjorts genom 
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antagandet att mindre skolor har relativt sett större ytor än större skolor som kan vara mer 
yteffektiva. Däremot har kostnad per kvadratmeter beräknats genom ett enhetligt 
genomsnittligt värde per kvadratmeter (850 kr/m2). 

Merkostnader beräknas för skolor med mindre än 150 elever för årskurserna F-5 samt med 
mindre än 200 elever för årskurserna 6-9. Modellen för små skolor omsluter 510,4 Mkr. 
Observera att kostnadsfunktionerna enbart innehåller kostnader som bedöms ha ett 
samband med merkostnader för små enheter. 

 

Kostnadsfunktion för F-5 skola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



MERKOSTNADER PÅ GRUND AV GLES BEBYGGELSESTRUKTUR I KOMMUNER OCH LANDSTING 

 

 

 
Kostnadsfunktion för årskurs 6-9 

 

 

 

Beräkningarna för skolskjutsar har beräknats på en kostnad per elevkilometer på 3,50 
kr/elev och kilometer för elever i årskurserna F-5, respektive 2,50 kr/elev och kilometer för 
elever i årskurs 6-9. Eleverna antas vara berättigade till skolskjuts om de har mer än 2 
respektive 3 km avstånd till närmsta skola. Avståndet beräknas efter elevens faktiska 
bostadsadress till närmsta fiktivt utplacerade skola. 

De antagna kostnaderna för elevkilometer innebär att de modellmässigt beräknade 
skolskjutsarna sammantaget för alla årskurser omsluter 1 876 Mkr. (Den redovisade 
kostnaden var 2 538 Mkr för år 2009 enligt Skolverket.)  

Det nya förslaget till uppdatering av delmodellen för grundskola omfördelar 929 Mkr, 
vilket är en ökning med 212 Mkr jämfört med den befintliga modellen för år 2010. 
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5 Gymnasieskolor 

Kommunernas merkostnader för gymnasieskolor beräknas uppstå för kostnader för 
elevernas dagliga resor (busskort) samt för inackorderingsbidrag. Den tidigare modellen 
beräknade endast merkostnader utifrån avstånd. Tillväxtanalys föreslår att en ny 
komponent införs i gymnasiemodellen som delvis tar hänsyn till merkostnader för små 
gymnasieskolor. Skälen till detta redovisas nedan. 

5.1 Principer för utplacering: 
En optimal storlek på en gymnasieskola antas till 1 200 elever. Minsta gymnasieskola som 
tillåts bildas enligt modellen är 400 elever. Modellen strävar efter att samla ihop 1 200 
elever inom en radie av 20 km. Med dessa inställningar skapar modellen 307 
gymnasieskolor att jämföra med 974 verkliga gymnasieskolor (2009/10). En nyhet som 
föreslås är att utplaceringen sker utifrån ett länsperspektiv. Den tidigare modellen 
placerade ut gymnasieskolor utifrån varje enskild kommun enligt vissa antaganden.  

Tillväxtanalys föreslår nu att utplacering görs utifrån ett regionalt perspektiv. Skälen till 
detta är att gymnasieutbildningen allt mer planeras utifrån ett regionalt perspektiv, eller i 
vart fall genom samarbete mellan ett flertal kommuner. Det blir också allt vanligare att 
kommuner bildar gymnasieförbund vilket indikerar att allt fler kommuner ser fördelar med 
att planera utbildningarna utifrån ett större geografiskt perspektiv, eftersom det ger 
möjligheter till samordningsvinster. 

Till det ska läggas att de lokala arbetsmarknadsregionerna blir allt större. Det är numera 
allt mer ovanligt att en enskild kommun bildar en egen arbetsmarknadsregion.  

5.2 Antaganden om merkostnader 
Merkostnader för gymnasieskolan föreslås innehålla beräkningar för små gymnasieskolor 
samt kostnader för elevresor och inackorderingstillägg. 

För små gymnasieskolor har en kostnadsfunktion beräknats för olika skolstorlekar. Det 
finns dock en svårighet att beräkna kostnad per elev för gymnasieskolorna beroende på att 
kostnaderna varierar kraftigt mellan olika utbildningar och skolor. I detta fall har ett 
genomsnittligt värde beräknats genom att ta samtliga befintliga gymnasieutbildningar i 
kommunal regi i riket och intervallindela dessa i olika storlekar. Utifrån det har vissa 
skattningar gjorts av lärarbemanning, skolledning och studie- och yrkesvägledare. 
Kostnadsfunktionen innehåller även andra beräknade värden, bl.a. för skolmåltider och 
läromedel. Genom att beräkna en genomsnittlig kostnad per elev och skolstorlek erhålls ett 
kostnadssamband som visar att en mindre gymnasieskola har högre kostnader per elev än 
en större skola. Avsikten med kostnadssambandet är att identifiera sådana kostnader som 
har att göra med storleken av skolan. 

Tillväxtanalys bedömer dock osäkerheten i dataunderlaget som så stora att värdena för 
beräkningar av merkostnader för små gymnasieskolor justerats ned med 50 % 
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Detta ger följande kostnadssamband: 

 

 

Vidare har antaganden gjorts att merkostnader uppstår för gymnasieskolor under 900 
elever (optimal storlek bedöms vara 1 200 elever). Omslutningen i delen för små 
gymnasieskolor omsluter ca 99,5 Mkr.  

Beräkningen av dagliga resor och inackorderingstillägg har gjorts i två steg. Dagliga resor 
beräknas genom ett antagande att elever som har mer än 6 km men mindre än 50 km till 
skolan ges ersättning motsvarande ett busskort á 600 kr/månaden * 9 månader = 5 400 
kr/läsår.  

För inackorderade har antagandet gjorts att 90 % av eleverna med mer än 50 km till 
närmsta fiktiva skola bor inackorderade och därmed ska ges ersättning motsvarande 1/30 
del av basbeloppet per månad, vilket för år 2011 är 42 800 kr. Den ersättning som 
kommunen enligt Skollagen är skyldig att utbetala till elev som bor inackorderad är 
42 800/30*9 månader = 12 840 kr/läsår. 

Ett antagande har därtill gjorts att återstående 10 % av eleverna som har över 50 km resväg 
till närmsta gymnasieskola pendlar dagligen mellan hemmet och skolan. För dessa elever 
beräknas ersättning efter antagna kostnader för busskort/månadskort. Modellen omsluter 
792 Mkr för dagliga resor och inackorderingstillägg. Totalt omsluter gymnasiemodellen ca 
891 Mkr. 

I det nya förslaget till delmodell för gymnasieskolan omfördelas 296 Mkr att jämföra med 
180 Mkr som omfördelas i den befintliga modellen. 
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5.3 Förändringar jämfört med tidigare gymnasiemodell 
Tillväxtanalys föreslår att gymnasiemodellen tillförs en komponent för små skolor. Skälet 
till detta är i första hand modellmässiga. Den tidigare modellen har uppvisat (alltför) stor 
känslighet för förändringar i befolkningsunderlaget. När merkostnader enbart grundats på 
avstånd har detta inneburit att där det bildats en gymnasieskola i en mindre kommun har 
modellen beräknat mycket låga res- och inackorderingskostnader. Därmed har framförallt 
små kommuner där det bildats fiktiva gymnasieskolor fått mycket låga tillägg. Om 
modellen samtidigt inte placerat ut en gymnasieskola i grannkommunen, vilket varit fallet i 
ett antal exempel, har den kommunen fått höga beräknade merkostnader för resor och 
inackordering. Därmed också höga tillägg. Tillväxtanalys bedömer inte att merkostnaderna 
fångats in på ett bra sätt i den tidigare modellen. Sannolikt uppkommer merkostnader på ett 
mjukare/långsammare sätt än vad modellen tidigare tagit hänsyn till. Därför föreslås att en 
komponent tillförs som även tar hänsyn till små gymnasieskolor, d.v.s. modellen ger 
kommuner kompensation för små enheter även i gymnasiemodellen. Detta bör innebära att 
befolkningsförändringar som påverkar en enskild gymnasieskola inte får samma 
dramatiska påverkan på resultatet vilket tidigare varit fallet. 

I förslaget till ny gymnasiemodell omsluter delen för små gymnasieskolor 99,5 Mkr. 
medan resor och inackorderingsbidrag omsluter 792 Mkr. 
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6 Kommunal äldreomsorg 

Merkostnader för kommunal äldreomsorg (hemtjänst) beräknas uppstå på grund av långa 
avstånd mellan brukarna och personalen. Merkostnader beräknas därför efter en 
kilometerkostnad för bil samt för lönekostnader vid resor över ett visst avstånd. 

Även för denna delmodell föreslår Tillväxtanalys att en komponent tillförs som tar hänsyn 
till små enheter, i detta fall små arbetslag inom hemtjänsten. 

6.1 Principer för utplacering av arbetslag inom hemtjänsten 
Modellen placerar ut orter som är möjliga utgångspunkter för hemtjänsten genom att söka 
placeringar där minst 40 personer över 80 år kan samlas in inom en 20 km radie. Ett 
optimalt hemtjänstområde antas vara ca 350 personer över 80 år. Inom detta 
befolkningsunderlag beräknas i genomsnitt 22,7%, eller ca 80 personer, vara beroende av 
hemtjänstinsatser. Ett antagande har vidare gjorts att en optimal personalgrupp är 25 
personer, vilka antas klara att göra insatser för ca 80 brukare. Totalt har modellen placerat 
ut 1 537 orter från vilka arbetslagen utgår från. 

6.2 Antaganden om merkostnader 
Merkostnader föreslås beräknas för både små enheter och avstånd, i detta fall kostnader för 
fordon samt personalkostnader vid resor till brukare som befinner sig över 5 km från den 
punkt hemtjänstpersonalen beräknas utgå från. 

Det finns inga officiella data att grunda beräkningar av merkostnader för små arbetslag 
inom hemtjänsten. En försiktig skattning har gjorts utifrån antagandet att mindre arbetslag 
fordrar relativt sett mer resurser i form av arbetsledning samt vissa fasta kostnader i form 
av tele och IT, jämfört med ett större arbetslag. Det har också skattats kostnader för 
personalutrymmen samt något högre personalbemanning för ett mindre arbetslag. 
Skattningarna ger större merkostnader per personal för en mindre arbetsgrupp jämfört med 
en större. 

Det bör påpekas att det är svårbedömt att beräkna merkostnader för små arbetslag inom 
hemtjänsten. Bilden är att personalen kontinuerligt anpassas utifrån behovet av 
hemtjänstinsatser samt hur många brukare som finns inom området. Hemtjänstmodellen 
föreslås ändå kompletteras med en komponent som tar hänsyn till merkostnader för små 
enheter som beräknas omsluta knappt 68,5 Mkr. Det bör betonas att det främsta motivet till 
att införa en komponent för små enheter ligger i att modellen görs mer stabil, även om 
Tillväxtanalys bedömer att det finns merkostnader som hör samman med små arbetslag. 

Merkostnader för fordon och personalkostnader vid resor till brukare beräknas efter en 
fordonskostnad för leasad bil motsvarande 30,70 kr/mil (beräknat efter en körsträcka på 
3 000 mil per år). Kostnaden inkluderar en beräknad leasingkostnad på 3 000 kr/månad 
samt driftkostnader. Kostnad för personal beräknas till 25,30 kr/milen (beräknat efter en 
medelhastighet på 70 km/h). Totalt ger det en kostnad av 56 kr/milen.  

Resor som inkluderas i modellen är resor över 5 km från den punkt som placerats som 
möjlig utgångspunkt för arbetslagen. Antal kilometer beräknas genom att koppla ihop 
samtliga personer över 80 år i kommunen med de fiktiva utgångspunkter som bildats för 
hemtjänstens arbetslag. Sedan beräknas en kvot där 22,7% av samtliga personer över 80 år 
antas behöva hemtjänstinsatser. Genom en kontroll av Socialstyrelsens statistik över 
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beviljade hemtjänstinsatser enligt biståndsbeslut framgår att 82 % av det totalt beviljade 
hemtjänstinsatserna omfattar mindre än 50 timmar per månad2. Av det totala antalet 
hemtjänsttimmar per brukare beräknas en brukare i genomsnitt ha en hemtjänsttimme per 
dag, vilket modellmässigt antas till ett besök per dag och en resa per dag. Kostnader för 
resor omsluter ca 533,4 Mkr i hemtjänstmodellen.  

Delmodellen omfördelar i det nya förslaget 239 Mkr vilket är en ökning med 111 Mkr från 
dagens modell (värden för år 2010).  

 

                                                 
Källa: Socialstyrelsen. Personer 65-år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst den 30 juni 
2008 fördelade efter antal beviljade eller beräknade hemtjänstinsatser per månad samt ålder och 
kön. 
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7 Hälso- och sjukvård 

7.1 Små sjukhus 
I modellen beräknas merkostnader uppstå för att driva små sjukhus. I den tidigare 
modellen har merkostnader beräknats genom kostnadsfunktioner som skattar 
driftkostnader för ett s.k. ”bassjukhus”, samt för sjukhus som på grund av långa avstånd till 
närmsta alternativa sjukhus också ska innehålla personal för BB. Tillväxtanalys föreslår att 
modellen för beräkning av merkostnader förenklas på så sätt att merkostnader för små 
sjukhus beräknas efter en gemensam kostnadsfunktion som grundar sig på 
kostnadsfunktionen för små sjukhus. 

7.1.1 Principer för utplacering 
Vid utplacering av sjukhus söker modellen en placering där 250 000 invånare kan samlas 
inom ett område av 100 km. Minsta antal personer i befolkningsunderlaget för att bilda ett 
sjukhus är 13 000 invånare. Modellen placerar 50 sjukhus varav 12 är små, vilket innebär 
att de ligger till grund för beräkning av tillägg. I riket fanns 76 faktiska sjukhus år 2009. 

7.1.2 Antaganden för merkostnader 
Merkostnader beräknas för sjukhus som har mindre än 100 000 invånare i 
upptagningsområdet. Merkostnader beräknas efter en kostnadsfunktion för ”bassjukhus” 
som innehåller vårdkedjor inom kirurgi, medicin, anestesi och röntgen, samt kostnader för 
BB. Kostnadsfunktionen grundar sig i sin tur på bedömd bemanning samt antaganden om 
besöksfrekvenser till sjukhus för olika åldrar samt antaganden om insidencer. 

I samband med 2005 års uppföljning av utjämningssystemet gjordes en översyn av 
delmodellerna som hanterar gles bebyggelsestruktur inom hälso- och sjukvården. 
Utredningen valde att inte ompröva de grundantaganden som låg till grund för 
kostnadsfunktionerna, däremot uppdaterades underlagen med då aktuellt löneläge. 
Tillväxtanalys har därefter uppdaterat materialet för nytt löneläge för sjukvårdspersonal, 
däremot har några överväganden om nya antaganden av bemanning mm inte gjorts. 

Som ett led i strävan till en förenkling av systemet föreslår Tillväxtanalys att merkostnader 
för små sjukhus beräknas efter en gemensam kostnadsfunktion, som i sin tur grundar sig på 
kostnadsfunktionen som inkluderar kostnader för BB. Detta får till följd att även små 
sjukhus som tidigare inte beräknats innehålla ett BB ändå ges kompensation för detta. 
Detta innebär att dessa sjukhus ger ett högre tillägg jämfört med vad som gällde i den 
tidigare modellen. I den tidigare modellen gjordes antaganden om att sjukhus som låg mer 
än 120 km. från närmsta alternativa sjukhus bör innehålla ett BB. Tillväxtanalys bedömer 
att de små sjukhus som utplaceras i det nya förslaget i stort sett ligger på ett sådant avstånd 
från närmsta andra fiktivt utplacerade sjukhus att det skulle kunna betraktas som rimligt att 
dessa sjukhus innehåller BB. Det bedöms också som troligt att avlägsna små sjukhus har 
vissa merkostnader förknippade med stora avstånd till närmsta alternativa sjukhus. D.v.s. 
att de är tvungna att ha en viss utökad utrustning och kompetens som de annars inte skulle 
ha haft om de låg närmare ett större sjukhus.  
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Den använda kostnadsfunktionen ger följande värden för beräkning av merkostnader för 
små sjukhus: 

 

Antal invånare i 
upptagningsområdet 

Merkostnad per 
invånare 

100 000 0
75 000 221
70 000 287
65 000 374
60 000 462
55 000 588
50 000 767
45 000 963
40 000 1263
35 000 1769
30 000 2410
25 000 3303
20 000 4702

 

Vidare föreslås att en komponent för sjukresor tillförs modellen för små sjukhus. I det 
tidigare systemet hanterades delmodellen för sjukresor separat. Tillväxtanalys anser att det 
modellmässigt är att föredra att tillföra sjukresor (för den del som beräknas efter 
besöksfrekvenser till sjukhus) till delmodellen för små sjukhus. Sjukresor beräknas efter ett 
vägt medelvärde av besöksfrekvenser, som i sin tur grundar sig på en enkätundersökning 
som 2005 års uppföljning av utjämningssystemet genomförde i de fyra nordligaste 
landstingen. 

Modellen omsluter 417 Mkr för små sjukhus och 838 Mkr för sjukresor till och från 
sjukhus. (Redovisad kostnad för sjukresor på riket för år 2009 uppgick enligt Landstingens 
räkenskapssammandrag för landstingen till 1 698 Mkr). 

Omfördelningen i det nya förslaget är på 386 Mkr, vilket är en liten ökning jämfört med 
de 350 Mkr som den gällande modellen omfördelar. (Det gällande värdet för år 2010 
inkluderar även en beräkning av den del av sjukresemodellen som hänför sig till sjukhus). 

7.2 Primärvård 
För primärvård beräknas merkostnader för gles bebyggelsestruktur uppkomma där 
befolkningsunderlaget är otillräckligt för en vårdcentral med tre läkare, d.v.s. under 5 600 
personer.  

7.2.1 Principer för utplacering 
En optimal vårdcentral antas ha 15 000 invånare i upptagningsområdet. Modellen söker 
därför placeringar där detta befolkningsunderlag kan samlas in inom ett område av 30 km. 
Totalt utplaceras 749 fiktiva vårdcentraler, varav 145 är små. 
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7.2.2 Antaganden om merkostnader 
Merkostnader beräknas uppstå vid vårdcentraler som har färre än 3 distriktsläkare. 2005 
års uppföljning av utjämningssystemet föreslog uppdaterade antaganden gällande 
beräkning av merkostnader för små vårdcentraler, vilka dock inte beslutats. Dels föreslogs 
en ny funktion för att beräkna antalet besök per person och ålder till vårdcentral, dels 
föreslogs en ny uppdaterad kostnadsfunktion för att beräkna personalkostnader i en liten 
vårdcentral. Som utgångspunkt i beräkningen av lönekostnader användes antalet 
läkartjänster och utifrån det beskrevs en kostnadsfunktion för att beräkna de totala 
lönekostnaderna för vårdpersonalen. Samtidigt föreslogs att antalet besök per 
distriktsläkare (DL) skulle beräknas till 2 000 besök/DL och år. 

Tillväxtanalys bedömer att förslagen till uppdaterade antaganden som gjordes av 2005 års 
uppföljning av utjämningssystemet, kan användas i beräkningarna. I dessa antaganden tas 
också hänsyn till merkostnader för inhyrda läkare. Likaså föreslår Tillväxtanalys, i enlighet 
med Wetterbergutredningen3 (SOU: 2007:61) att lokalkostnader inte ska ingå i 
beräkningarna. 

På samma sätt som för delmodellen för sjukhus föreslår Tillväxtanalys att sjukresor ska 
ingå i samma delmodell som för vårdcentraler. Omslutningen för små vårdcentraler är ca 
90,5 Mkr. samt för sjukresor som hör till vårdcentraler ca 449 Mkr. Omfördelningen i det 
nya förslaget är 134,5 Mkr. Den gällande modellen omfördelar 68,5 Mkr år 2010. 

7.3 Små ambulansstationer 
I modellen beräknas merkostnader uppstå för ambulansstationer som har ett 
befolkningsunderlag som understiger 10 000 invånare. 

7.3.1 Principer för utplacering 
Som optimal befolkningsstorlek för en ambulansstation har antagandet gjorts att 
upptagningsområdet bör omfatta 120 000 invånare. Modellen strävar efter att hitta 
utplaceringar där 120 000 invånare kan samlas in inom en radie av 50 km. Modellen 
placerar ut 194 fiktiva ambulansstationer på riket. Enligt Tillväxtanalys databas fanns 271 
ambulanscentraler 2006. 

7.3.2 Antaganden om merkostnader 
Enligt den gällande modellen beräknas kostnaden för att driva en ambulansstation med 
högst en bil till cirka 2 Mkr per år. Genom stickprov från Norrbottens- och Jämtlands läns 
landsting förefaller kostnaden vara högre än 2 Mkr. Enligt den översyn som 2005 års 
uppföljning av utjämningssystemet gjorde av ambulansverksamheten drogs slutsatsen att 
2 Mkr borde justeras upp till 3 Mkr. Förslagen grundade sig på enkätsvar från de fyra 
nordligaste landstingen. Tillväxtanalys delar den bedömningen varför en ny 
kostnadsfunktion används där merkostnaden för att driva en liten ambulansstation beräknas 
efter: 

(3 000 000/befolkningsunderlaget) – 300 

I likhet med andra delmodeller föreslår Tillväxtanalys att det också tillförs en komponent 
som tar hänsyn till körsträcka, d.v.s. avstånd. Kostnaderna för att upprätthålla en 

                                                 
3 Deluppföljning2 av den kommunalekonomiska utjämningen, med förslag till förändringar i 
kostnadsutjämningen SOU 2007:61 
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ambulansstation med bemannad personal ligger i första hand på personalkostnader, den 
rörliga delen som kan hänföras till driftkostnader för fordonet är i sammanhanget mindre. 
Skälet till att komponenten föreslås införas är att göra modellen mer stabil över tid. 
Omslutningen för avstånd är beräknad till 31,7 Mkr och för små enheter är omslutningen 
83,2 Mkr. Totalt är beräknas omslutningen för merkostnader för små ambulansstationer till 
111 Mkr. 

Det nya förslaget omfördelar 59,5 Mkr att jämföra med 52,7 Mkr i den befintliga modellen 
för år 2010. 

7.4 Observationsplatser 
För landsting där det bildas fiktiva vårdcentraler med långa avstånd till närmsta sjukhus 
beräknas merkostnader uppstå för s.k. observationsplatser. Avlägsna vårdcentraler har ett 
behov av att hålla ett antal observationsplatser där patienter kan läggas in för vård och 
observation. Dessa platser kan närmast liknas vid akutplatser som kräver såväl höjd 
bemanning av personal som avancerad utrustning. 

7.4.1 Principer för utplacering 
En selektering har gjorts av fiktivt utplacerade vårdcentraler som har större avstånd än 100 
km till närmsta fiktiva sjukhus. Selekteringen har gjorts som ett extra beräkningssteg 
utifrån den utplacering av vårdcentraler respektive sjukhus som gjorts i modellen för 
respektive landsting. Totalt har 31 sådana avlägsna vårdcentraler identifierats. De landsting 
som fått observationsplatser är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg 
samt Värmland. 

7.4.2 Antaganden om merkostnader 
Enligt den gällande modellen beräknas varje observationsplats kosta 500 000 kr/plats och 
år. Det antas vidare att det behövs en (1) vårdplats per 1000 personer i den aktuella 
vårdcentralens upptagningsområde. I samband med Wetterbergutredningen4 gjordes en 
kontroll av kostnaderna för observationsplatser varvid utredningen valde att kvarstå med 
en beräknad schablonkostnad på 500 000 kr/plats. Tillväxtanalys har hösten 2010 fått 
underlag från Landstinget i Norrbotten vilket visar högre kostnader/plats. Ett överslag av 
Norrbottens redovisade kostnader indikerar snarare att en schablonmässig beräkning 
hamnar uppemot 1 000 000 kr/plats. I Tillväxtanalys förslag till uppdateringar föreslås 
ändå att beräkningarna grundar sig på det nuvarande värdet, d.v.s. 500 000 kr. Detta 
motiveras med att det bör vara sannolikt att en vårdplats i en avlägsen vårdcentral till viss 
del avlastar sjukhuset samt till viss del även ambulanstransport. Tillväxtanalys föreslår av 
den anledningen att det inte är rimligt att hela beloppet ska ingå i utjämningen.  

Totalt omsluter delmodellen 42,5 Mkr. Omfördelningen i det nya förslaget uppgår till 35 
Mkr. att jämföra med den gällande modellen som omfördelar 43,3 Mkr. 

 

                                                 
4 Ibid. 
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8 Utveckling av utplaceringsmodellen 

8.1 Inledning 
I början av 1990-talet utvecklades en modell som gjorde det möjligt att placera ut ett antal 
samlingspunkter (ex. skolor, vårdcentraler) utgående från den befintliga befolkningen och 
det aktuella vägnätet. Utifrån denna utplacering av samlingspunkter beräknas sedan en 
merkostnad utifrån två parametrar. Kompensation för små enheter och kostnad för den 
beräkningsgrundande befolkningen att ta sig till dessa samlingspunkter (ex. sjukresor och 
skolskjutsar). Tyvärr har inte tidigare utredningar hållit sig till denna utgångspunkt då i 
princip alla modeller sökt speciallösningar med ibland förödande effekt på resultat och 
stabiliteten i delmodellerna. Exempelvis tar beräkningarna i gymnasiemodellen endast 
hänsyn till skolresor och inackordering, ej för små enheter. 

I det av Tillväxtanalys lämnade förslaget till beräkningar har stora förändringar från 
tidigare modeller föreslagits. Detta behöver inte alltid påverka utfallet av modellerna men 
gör det i vissa delmodeller och för vissa kommuner/län. Målet med förändringarna har 
varit inriktade på att förenkla, stabilisera och göra modellerna mer rättvisande. 

8.2 Beräkningarnas trovärdighet 
Tillväxtanalys anser att en modell för beskrivning av kommunal och regional 
befolkningsstruktur är viktig. Sveriges kommuner och län har en heterogen inre struktur 
som är viktigt att ta hänsyn till när man fördelar resurser i modellen för gles 
befolkningsstruktur i skatteutjämningssystemet.  Därför är det också av stor betydelse för 
beräkningarnas trovärdighet att den modell som skall gälla på ett relevant sätt beskriver 
denna struktur.  

Den grundläggande synen från Tillväxtanalys är att Sveriges län och kommuner har en inre 
struktur som skiljer sig mycket från varandra. Beskrivs inte dessa grundläggande strukturer 
på ett relevant sätt kommer det att byggas in orättvisor i det viktiga 
skatteutjämningssystemet och trovärdigheten i systemet kommer att ifrågasättas.  
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8.3 Modellens förvaltning 
På grund av det ad hoc förfarande som har präglat beräkningarna i skatteutjämningen har 
inte en förvaltningsorganisation skapats. Beräkningsarbetet i modellerna är av tydlig 
produktionskaraktär och kräver en förvaltningsorganisation. Enligt Tillväxtanalys 
bedömning innebär det att om man fortsätter som tidigare och gör dessa beräkningar i 
projektform kommer kontinuiteten att bli lidande. Tillväxtanalys anser att en helt annan 
långsiktighet måste prägla arbetet både när det gäller utveckling och underhåll av 
beräkningsmetoderna. 

8.4 Beräkningarnas transparens 
Ingen enskild person kan idag förklara den modell som har använts i utjämningen fram till 
idag. Flera personer har varit inblandade i utvecklingsarbetet och arbetet med 
beräkningarna. Beräkningarna har varit onödigt komplicerade och därför dåligt 
dokumenterade. Detta gör att transparensen i det befintliga systemet är obefintlig för en 
utomstående, vilket gör att Tillväxtanalys anser att en förenkling av beräkningarna är 
viktig för den demokratiska processen.  

8.5 Beräkningsmodellernas arv 
Ett antal enskilda beslut har fattats sedan principerna för dagens beräkningsmodeller 
infördes. Systemet har under ett stort antal utredningar lappats och lagats. I några fall har 
detaljbeslut varit svåra att förutse, medan andra har varit politiska beslut för att inte 
förändra den fördelning av pengar som gjordes i tidigare utredningar. Ett gemensamt drag 
mellan de olika utredningar som sett över systemet är att det funnits en känslighet för 
förändringar i de olika delmodellerna. Detta har lett till att ett antal manuella korrigeringar 
har gjorts i efterhand för att lindra effekterna av de föreslagna justeringarna, ofta beroende 
på att enskilda kommuner eller landsting tappat ersättning i ekonomiska termer. (Manuella 
korrigeringar har därför gjorts både avseende utplaceringar och ekonomiska beräkningar). 
Genom dessa manuella justeringar har modellen alltmer satts ur spel, dessutom har 
justeringarna föranlett ytterligare behov av speciallösningar i syfte att parera de tidigare 
gjorda manuella justeringarna. 

Tillväxtanalys anser att man på detta sätt till slut målat in sig i ett hörn där inget annat än 
ett helt nytt sätt att se på dessa beräkningsmodeller är möjligt. Detta nya sätt att se på 
beräkningarna är föreslagna i denna (nya) modell. 

8.6 Modellens frihetsgrader 
Det är viktigt att ge modellen frihetsgrader att placera punkter på det sätt modellen finner 
vara den rätta. Används för få möjliga samlingspunkter eller om punkter låses innan 
beräkningarna sätts modellen ur spel och ett resultat blir givet redan innan beräkningen är 
genomförd. Dessa låsningar av modellen har använts regelbundet i de tidigare 
beräkningarna när man inte varit nöjd med modellens resultat. Tillväxtanalys anser att så 
långt det är möjligt prestandamässigt ge beräkningarna dessa frihetsgrader. 

8.7 Manuella justeringar av modellens resultat 
I ett par av delmodellerna har tidigare utredningar inte varit nöjda med resultaten trots att 
modellens frihetsgrader begränsats. Vid dessa fall har manuella justeringar av 
utplaceringarna gjorts i efterhand. Detta godtyckliga manipulerande av grundidén till 
modellen har lett till stora problem när nästkommande utredning velat göra om 
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beräkningarna. Dessa manuella justeringar är för dåligt dokumenterade och för dåligt 
motiverade för att kunna upprepas i senare beräkningar. Tillväxtanalys anser att modellens 
syfte är att ta fram modellmässigt korrekta underlag. Utifrån förslagen kan sedan politiska 
beslut fattas varefter dessa kan implementeras modellmässigt på ett rättvist sätt över hela 
landet. Modellberäkningarna bör alltså hållas rena från manipulerande i beräkningsfasen, 
därefter kan politiska överväganden och prioriteringar göras i ett senare led. Ett sådant 
arbetssätt innebär större tydlighet och spårbarhet. 

8.8 Samma modell och parametrar skall användas över hela 
landet 

Vid tidigare beräkningar har en manuell geografisk uppdelning gjorts av landet i 
beräkningsfasen. Det har till exempel matats in en uppsättning parametrar för norra 
Sverige och en för södra Sverige vid beräkningen av placeringen av sjukhus. 
Tillväxtanalys anser att detta är ett felaktigt angreppssätt för att lösa problemet och har 
därför varit noga med att i årets beräkningar använda samma modell och parametrar för 
hela landet. Modellens uppgift är just att beskriva och jämföra strukturella skillnader inom 
landet. Klarar inte modellen av detta utan att manuella geografiska uppdelningar måste 
tillföras, tappar modellen i trovärdighet och det grundläggande rättvisekriteriet sätts ur spel  

8.9 Förfinade indata 
Indata i form av förfinade vägnät och finare indelning av befolkningsdata har förbättrat 
kvalitén på de tillgänglighetsberäkningar som Glesbygdsverket gjort regelbundet. Dessa 
förbättringar har inte kommit strukturkostnadsberäkningarna till godo då de system som 
använts fram till nu i beräkningarna inte har utvecklats så att de klarar av denna nya högre 
upplösning av indata. Tillväxtanalys har i den utvecklade modellen använt en hög 
upplösning på indata (befolkning i 250m rutor och Nationell VägDataBas, NVDB). 

8.10 Modellens tröghet 
På grund av vissa grundläggande misstag i utformningen av den modell som används idag 
har modellen en inbyggd "slagighet". Detta har inneburit att kommuner/län har fått 
oförklarliga förändringar i sin del i fördelningssystemet, vilket i sin tur inneburit att det 
varit nödvändigt att beräkna medelvärden över flera år. Tillväxtanalys anser att denna 
procedur kan undvikas om modellen designas med hänsyn till att långsiktiga förändringar 
modelleras utan att slagighet uppträder i resultatet. Att observera är att för att uppnå denna 
stabilitet kan det vara nödvändigt att frångå de verklighetsbaserade styrningen av 
parametervärden för att använda modellstabiliserande parametervärden. Ett exempel på 
detta är att alla modeller bör sträva efter en någotsånär jämvikt mellan kostnader för små 
enheter och resor. Lyckas detta ger modellen ett mjukare/stabilare utfall Detta kan 
illustreras genom exemplet att om en liten enhet försvinner, och därigenom ersättning för 
små enheter försvinner, får kommunen istället mer kompensation i kostnader för resor.  

8.11 Beräkningar på tid 
Vägdatabaserna har förbättrats och attribut som kan användas för approximering av 
hastigheter lagts till. Detta gör att det är Tillväxtanalys rekommendation att gå över till att 
mäta tillgänglighet i tid. På detta sätt kommer kvalitén på beräkningarna att öka. Att man 
förstår att det är skillnad på att åka motorväg och färja är ett ganska intuitivt sätt att förstå 
detta. 
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9 Modellbeskrivning 

Den nu föreslagna utplaceringsmodellen bygger på de tidigare modellerna som använts för 
skatteutjämningen. Dock har man i denna översyn valt att tydliggöra grundtanken med 
små enheter och långa avstånd som något som genererar merkostnader. Tidigare modeller 
har inte gjort detta fullt ut vilket bland annat lett till oklarheter och slagighet i resultaten. 

Modellen är implementerad i ett Geografiskt informationssystem som finns vid 
Tillväxtanalys och som kallas PiPoS. Plattformen ger ett stöd till applikationens 
tillgänglighetsberäkningar och innehåller de för beräkningarna nödvändiga databaserna.  
Namnet på applikationen är Struktur, och har vid beräkningstillfället för denna omgång av 
skatteutjämningen versionsnummer 3.0. Tekniskt sett står Struktur på funktionsbiblioteket 
Netrider, också med versionsnummer 3.0.   

Applikationen har visat sig mycket lättarbetad vilket innebär att man tillåts göra många 
körningar i kalibreringsarbete av en aktuell modell. Stöd ges i modellen för både 
geografisk granskning och summeringar av kostnader. Tillväxtanalys har ett antal 
databaser där offentlig service beskrivs utifrån sitt geografiska läge. Även attribut såsom 
elevantal kan ingå i dessa databaser. Dessa databaser är oumbärliga när man vill kalibrera 
modellerna genom att jämföra modellens utplaceringar med den verkliga strukturen på 
enheter. 

9.1 Översiktlig beskrivning 
Modellen liknar på många sätt den tidigare modellen (före 2005) men med den viktiga 
skillnaden att hänsyn tas till avståndet mellan elever och skola (görs i punkt 4 nedan).   

Indata till modellen: 

- Ett detaljerat vägnät,  NVDB har använts men även TeleAtlas vägnät går att använda i 
beräkningarna . 

- Ett raster av 250m-befolkningsrutor med befolkning från 2009 (Årsskiftet 2009-2010). 
 
Modellen har översiktligt följande steg: 

1) Välj ut det område för vilken beräkningen skall ske. Ett län eller en kommun är det som 
används för tillfället. Befolkningsrutorna innehåller kommun- och länskod vilket används 
för att selektera ut det aktuella beräkningsområdet. 

2) Välj ut ett vägnät som med marginal täcker det geografiska området där 
befolkningspunkterna ligger. 

3) Nu är det dags att placera ut de fiktiva enheterna. Applikationen börjar med att beräkna 
vägavståndet mellan varje ruta. Detta avstånd lagras i respektive ruta; d.v.s. varje ruta har 
uppgifter om vägavståndet till alla andra rutor (en avståndsmatris). 

4) Applikationen tillåter en fiktiv placering i varje befolkad 250m ruta. Beräkningen sker 
så att sökradien kring varje befolkad 250m-ruta ökas längs vägnätet tills antalet i ”Optimal-
parametern” är insamlade eller maximalt sökavstånd är uppnått. Antal personer lagras i 
rutan. Detta sker för alla befolkningspunkter. 
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5) För varje ruta som är ansluten till en fiktiv enhet beräknas en delfaktor. Delfaktorn 
bestäms genom att antalet personer boende i en ruta divideras med avståndet mellan rutan 
och den fiktiva enheten. Summan av alla anslutna rutors delfaktorer blir sedan den fiktiva 
enhetens faktor. Den första fiktiva enheten placeras i den ruta som ger det högsta värdet på 
denna faktor.  

6) Ta bort de rutor som hör till den placerade enheten från beräkningen. 

7) Gå tillbaka till punkt 3. Proceduren upprepas så länge det är möjligt att skapa nya 
enheter.  

8) En enhet skall ha minst ett angivet minsta antal personer för att skapas. 
En helt ny tillgänglighetsberäkning sker till de nu utplacerade fiktiva enheterna. Alla 
personer fördelas på sin närmaste enhet. Observera att en person kan vara underlag för att 
skapa en enhet (under punkten 3) men sedan placeras i en annan enhet. 
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10 Appendix 
Beskrivning av applikationen Struktur 3.0 

Startfönster Laborationsfliken 

 
Startfönster Produktionsfliken 
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Utplaceringsfönstret 

 
Visa Utplacering 
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Kostnadsfunktion 

 
Resultat - fliken Merkostnader Enheter 
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Resultat - fliken Merkostnader Kommuner 
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Beräkningsexempel parameter inställningar 

Inledning 
När utplaceringsmodellen skall köras ställs användaren inför ett antal 
parameterinställningar. Nedan listas dessa parametrar: 

Kommun/Län 

Val befolkning (Åldersintervall & År) 

Maximalt resavstånd 

Min resavstånd vid utplacering 

Minimalt resavstånd vid summering av resavstånd  

”Optimal befolkningsstorlek” 

Minsta antal för att bilda samlingspunkt 

Borttagning av rutor som innehåller mindre befolkning än angivet värde. 

Kostnadsberäkningens parametrar: 
Kostnadsfunktionens parametrar (A, B &C) 

Gräns för ersättning till liten enhet 

Reskostnad 

Antal tur och returresor per år 

Kommun/Län 
Val av geografiskt analysområde. Idag är de administrativa områden län och kommun 
valbara. 

Vald befolkning 
I Applikationen väljs den befolkning som skall användas  

Maximalt Reseavstånd 
Det maximala reseavstånd modellen använder för att samla in befolkning.  

Minimalt reseavstånd vid utplacering 
Denna parameter används för att förbättra placeringar av enheter i närområdet av en 
optimal punkt. Inom det angivna området beräknas inte den delfaktor som beskrivs i 
kapitel 3.1 avsnitt 5. Parametern kan ha en positiv effekt då ett angivet värde på denna 
förhindrar att små enheter bildas i tätortsområden. 

Minimalt resavstånd vid summering av resavstånd  
Denna parameter används för att exkludera korta avstånd till enheterna som inte skall 
användas i den uppsummering av totalt reseavstånd som genererar en reskostnad till 
enheten. T.ex. att barn i f-6 klasser ej är berättigade till skolskjuts om de bor närmare än 
2km från skolan. 
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”Optimal befolkningsstorlek” 
Parametern skall ställas in på det antal personer där den bildade enheten uppnår 
"kostnadseffektivitet".  Det vill säga att ytterligare personer som tillförs enheten bidrar inte 
till att kostnadseffektiviteten förbättras utan modellen tillåter att en ny enhet bildas, även 
inom det maximala resavståndet. 

Minsta antal för att bilda samlingspunkt 
Det antal personer som anses behövas för att bilda en enhet. 

Borttagning av rutor som innehåller mindre befolkning än angivet 
värde 
Av prestandaskäl kan man välja att räkna bort rutor under en viss storlek. 

Kostnadsfunktionens parametrar (A, B & C) 
När inmatningen av mätvärden är gjord genererar applikationen de tre parametrar som 
beskriver funktionen. Parametrarna kan även matas in direkt. 

Gräns för storlek på liten enhet för ersättning 
Storleken i personer då en liten enhet börjar generera pengar. Blanda inte ihop denna 
parameter med den Optimala befolkningsstorleken som kan ha ett annat värde. Dock bör 
dessa parametrar samverka. 

Reskostnad 
Reskostnad per km. Anges i kronor 

Antal tur och returresor per år 
Parametern anger hur många tur- och returresor den ekonomiska beräkningen skall beräkna 
för. 

 

 





Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
kontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 
Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om Working paper/PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är		
metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se

w
w
w
.t
ill
va
xt
an
al
ys
.s
e


	Sammanfattning
	Kommunala modeller
	Landstingsmodeller

	1 Systemet för kommunalekonomisk utjämning
	1.1 Systemets huvudkomponenter och framväxt
	1.2 Tillväxtanalys roll i utvecklingen av systemet
	1.3 Uppdrag till Tillväxtanalys

	2 Vad är ogynnsam bebyggelsestruktur?
	3 Principer för beräkningar av merkostnader
	3.1 Vilka faktorer medför merkostnader för gles bebyggelsestruktur?
	3.1.1 Avstånd
	3.1.2 Små enheter
	3.1.3 Samspelande komponenter


	4 Grundskolor
	4.1 Antaganden om utplacering av fiktiva skolor
	4.2 Antaganden om merkostnader

	5 Gymnasieskolor
	5.1 Principer för utplacering:
	5.2 Antaganden om merkostnader
	5.3 Förändringar jämfört med tidigare gymnasiemodell

	6 Kommunal äldreomsorg
	6.1 Principer för utplacering av arbetslag inom hemtjänsten
	6.2 Antaganden om merkostnader

	7 Hälso- och sjukvård
	7.1 Små sjukhus
	7.1.1 Principer för utplacering
	7.1.2 Antaganden för merkostnader

	7.2 Primärvård
	7.2.1 Principer för utplacering
	7.2.2 Antaganden om merkostnader

	7.3 Små ambulansstationer
	7.3.1 Principer för utplacering
	7.3.2 Antaganden om merkostnader

	7.4 Observationsplatser
	7.4.1 Principer för utplacering
	7.4.2 Antaganden om merkostnader


	8 Utveckling av utplaceringsmodellen
	8.1 Inledning
	8.2 Beräkningarnas trovärdighet
	8.3 Modellens förvaltning
	8.4 Beräkningarnas transparens
	8.5 Beräkningsmodellernas arv
	8.6 Modellens frihetsgrader
	8.7 Manuella justeringar av modellens resultat
	8.8 Samma modell och parametrar skall användas över hela landet
	8.9 Förfinade indata
	8.10 Modellens tröghet
	8.11 Beräkningar på tid

	9 Modellbeskrivning
	9.1 Översiktlig beskrivning

	10 AppendixBeskrivning av applikationen Struktur 3.0
	Beräkningsexempel parameter inställningar
	Inledning
	Kostnadsberäkningens parametrar:
	Kommun/Län
	Vald befolkning
	Maximalt Reseavstånd
	Minimalt reseavstånd vid utplacering
	Minimalt resavstånd vid summering av resavstånd 
	”Optimal befolkningsstorlek”
	Minsta antal för att bilda samlingspunkt
	Borttagning av rutor som innehåller mindre befolkning än angivet värde
	Kostnadsfunktionens parametrar (A, B & C)
	Gräns för storlek på liten enhet för ersättning
	Reskostnad
	Antal tur och returresor per år




