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Ny befolkningsprognos



Ökad befolkning olika åldrar



6 • Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet för flykting -
invandrare efter vistelsetid

4 Ekonomirapporten. Oktober 2015

Procent av befolkningen respektive arbetskraften



7 • Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet efter 
födelseplats
2014

5 Ekonomirapporten. Oktober 2015

Procent av befolkningen respektive arbetskraften



Skatteunderlagsprognso
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Real procentuell förändring av skatteunderlaget per 
invånare och år

7 Ekonomirapporten. Oktober 2015

Procent



Demografiskt tryck i kommunerna 
tidigare och nu, med ny och gammal 
prognos



Beräknade demografiska behov



Kommunernas ekonomi
Demografiska behoven ökar kraftigt 
framöver



Större investeringar i de 
kommunala bolagen



Investeringar och 
befolkningsutveckling

R²	=	0,1884
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Investeringarnas andel av skatter och statsbidrag i snitt per år 1999-2013



Skuld till banker och kreditinstitut som 
andel av skatter och statsbidrag
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Skuld till banker och kreditinstitut 
som andel av tillgångarna
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Resultatet faller trots skattehöjningar 
och ökade statsbidrag



9,8 miljarder till kommuner och 
landsting

§ Fördelningsgrunder - syfte
§ Fördelning mellan åren



Sex forskarrapporter (på vår hemsida om 2 v)

§ Urbaniseringen. Hur ser det ut och vad driver den? 
§ Kommunreformer i våra grannländer. Vad man har gjort, 

varför och vilka erfarenheter som gjorts så här långt. 
§ Upplevda utmaningar i minskande kommuner. Redovisning 

av en empirisk studie där ett antal kommunrepresentanter 
intervjuats. 

§ Upplevda utmaningar i växande kommuner. Redovisning av 
en empirisk studie där ett antal kommunrepresentanter intervjuats. 

§ Demokrati och urbanisering. Redovisning av en 
forskningsöversikt om vad vi vet. 

§ Analys av ändamålsenligheten i nuvarande strategi –
samverkan. En djupanalys av samverkan som strategi. Hur 
fungerar det idag? Var ligger utmaningarna? Var finns potentialen? 









Hanterar utjämningssystemet 
utvecklingen?
§ Omfördelar stora belopp – brutto 150 miljarder
§ Svarar för 

- 23% av intäkterna i minskande kommuner
- 6% av intäkterna i växande kommuner

§ Idag 172 bidragskommuner – förväntas öka till 220 kommuner 
år 2030

§ Finns olika uppfattningar om systemet ger likvärdiga 
förutsättningar

Trots utjämningen finns uppenbara utmaningar
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Ackumulerat resultat 1998 - 2014




