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Förord 
Västerviks kommun har uppdragit åt undertecknad på Sveriges Kommuner och 
Landsting att utreda förutsättningarna för ett läns- och landstingsbyte för kommu-
nen.  

Den indelningsändring som är aktuell i sammanhanget innebär att Västerviks 
kommun överförs från Kalmar län och landsting till Östergötlands län och lands-
ting.  

I denna rapport redovisas utredningens analyser och slutsatser. Utredningen har 
genomförts av undertecknad i egenskap av särskild utredningsman med biträde av 
ekonomerna Derk de Beer och Lennart Tingvall.  

Sveriges Kommuner och Landsting har som organisation inte tagit ställning till 
utredningens innehåll och slutsatser. 

Stockholm den 25 november 2013. 

 

 
 
Björn Sundström 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
I juli 2013 uppdrog Västerviks kommun via kommunchefen åt undertecknad på 
Sveriges Kommuner och Landsting att utreda förutsättningarna för, och konse-
kvenserna av, ett läns- och landstingsbyte för kommunen. 

Den indelningsändring som är aktuell i sammanhanget innebär att kommunen 
överförs till Östergötlands län och landsting. 

1.2 Utredningen uppläggning  
I föreliggande rapport redovisas utredningens analyser och slutsatser. 

Utredningen är disponerad enligt gängse praxis för liknande utredningar, som bl.a. 
innebär en genomgång av de kriterier som skall vara uppfyllda för att en indel-
ningsändring ska komma ifråga.  

Förutsättningarna för en ändring av rikets indelning i landsting, enligt den kom-
munala indelningslagen, redovisas i kapitel 2. 

Kapitel 3 ger en bild av de ekonomiska konsekvenser som följer av en indelnings-
ändring och i kapitel 4 redovisas konsekvenserna för landstingens verksamhet i 
stort. 

I kapitel 5-7 ges en beskrivning av de konsekvenser som följer av en indelnings-
ändring med avseende på de övriga faktorer som indelningslagen tillmäter särskilt 
stor betydelse i sammanhanget, dvs. de demokratiska, demografiska och närings-
geografiska aspekterna samt konsekvenserna för annan verksamhet än den kom-
munala som berörs av indelningsändringen ifråga. 

Kapitel 8 redovisar principerna för den ekonomiska reglering som skall göras i 
samband med en indelningsändring och i kapitel 9 sammanfattas utredningens 
slutsatser. 

I bilaga 1 redovisar utredningens analys av de konsekvenser som följer av att både 
Västervik och Vimmerby överför till Östergötlands län och landsting. 

2 Vad krävs för en indelningsändring? 

2.1 Regler om kommunal indelning 
Rikets indelning i län, som härstammar från 1634 års regeringsreform, saknar för-
fattningsbestämmelser. Däremot finns bestämmelser om rikets indelning i kom-
muner och landsting (kommunallagen) samt en lag om ändring i rikets indelning i 
kommuner och landsting (indelningslagen). 
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2.2 Kommunallagen 
Enligt 1 § kommunallagen är Sverige indelat i kommuner och landsting. I 2 § sägs 
att varje landsting omfattare ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet. 
 
Varje län utom Gotland, som är en s.k. landstingsfri kommun, utgör ett landsting. 
Malmö kommun tillhörde tidigare (fram till 1999) inte något landsting men ingår 
numera i Skåne läns landsting. Detsamma gäller för Göteborgs kommun som nu-
mera ingår i Västra Götalands läns landsting. 

2.3 Indelningslagen 
I indelningslagens 2 kapitel, som handlar om ändringar i landstingsindelningen, 
sägs i 1 § att 

”Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landstingskommuner om 
hinder inte möter i länsindelningen. En ändring i den landstingskommunala in-
delningen får dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel 
för en landstingskommun eller en del av en landstingskommun eller andra förde-
lar från allmän synpunkt”. 
Det har inte ansetts nödvändigt att ta in uttryckliga bestämmelser i lagen om ver-
kan av att en landstingskommun motsätter sig en indelningsändring eller om sär-
skild hänsyn till önskemål och synpunkter från den eller de landstingskommuner 
som närmast skulle beröras av en ändring. Detsamma gäller befolkningens inställ-
ning i frågan. Detta hindrar dock inte att sådana hänsyn bör tas när en ändring i 
landstingsindelningen ska beslutas. 

I fråga om den utredning som ska göras inför regeringens beslut om en ändrad 
landstingsindelning säger indelningslagen (2 kap 12 §) att paragraferna 22, 23, 25 
och 26 i 1 kapitlet (som handlar om ändringar i den kommunala indelningen) ska 
tillämpas på motsvarande sätt. 

Det innebär att 

• utredningen ska vara allsidig och omfatta alla omständigheter som inver-
kar på frågan, 

• samråd ska ske med dem som har intresse av frågan, 

• förslag till ekonomisk reglering ska upprättas om utredningen visar att det 
finns förutsättningar för en indelningsändring inför regeringens beslut i 
frågan. 

Det är ovan nämnda bestämmelser som ligger till grund för såväl utredningens 
uppläggning som analyser och slutsatser. 
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2.4 Bedömningsfaktorer 
Som ovan nämnts säger indelningslagen att beslut om en indelningsändring endast 
får fattas om ändringen efter prövning väntas medföra fördel för en landstings-
kommun, en del av en landstingskommun, eller andra fördelar från allmän syn-
punkt. 

Eftersom lagen är allmänt skriven får man läsa lagtextens kommentarer för att få 
reda på vilka faktorer som tillmäts särskilt stor betydelse i sammanhanget. Enligt 
kommentarerna till lagtexten ska följande kriterier vara uppfyllda för att en större 
indelningsändring ska komma i fråga. 

• bättre villkor för den kommunala demokratin, 

• bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, 

• acceptabla förändringar beträffande landstingens ekonomi och den lands-
tingskommunala verksamheten. 

Med fördel för en del av en landstingskommun avses främst fördelar för befolk-
ningen inom aktuellt överföringsområde. Sådana fördelar kan bl.a. handla om för-
bättrad landstingskommunal- eller annan service, mindre avstånd till regioncent-
rum eller bättre förhållanden vad beträffar kollektivtrafiken. 

De fördelar ur allmän synpunkt som kan komma att spela in vid regeringens be-
dömning har enligt kommentarerna till lagtexten att göra med den regionala ut-
vecklingen (näringsliv och arbetsmarknad). 

3 Ekonomiska konsekvenser 

3.1 Allmänt 
I detta kapitel redovisas en bedömning av de ekonomiska effekter, strukturella 
omställningskostnader undantagna, som beräknas följa av en indelningsändring 
som innebär att Västerviks kommun överförs från Kalmar län och landsting till 
Östergötlands län och landsting. Till grund för redovisningen ligger bl.a. 

• Statistiska Centralbyråns (SCB:s) beräkning av landstingens inkomster för 
perioden 2012–2014 utifrån gällande utjämningssystem (för 2014 preliminärt 
utfall), 

• de båda landstingens bokslut för 2012 (de senast tillgängliga boksluten), 

• Västerviks kommuns räkenskapssammandrag för 2012. 

3.2 Utmaningar som följer av en indelningsändring 
Tanken bakom det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att alla landsting 
respektive kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Således borde 
det inte spela någon roll hur den framtida läns- och landstingsindelningen ser ut. 
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Det är dock inte alltid som teori och praktik stämmer överens. För Västerviks 
kommun och Kalmar respektive Östergötlands läns landsting är det framför allt tre 
stora utmaningar som politiken ställs inför om den nuvarande landstingsindel-
ningen ska ändras. 

Den första utmaningen handlar om historiska överenskommelser samt skillnader i 
kostnadsnivåer och uppgiftsfördelning mellan kommuner och landsting i respek-
tive län. Dessa skillnader har varit styrande för tidigare skatteväxlingar och nivån 
på de länsvisa skattesatserna, som i sin tur påverkar bidragen/avgifterna i in-
komstutjämningen. 

Den andra utmaningen handlar om kvarstående skillnader i uppgiftsfördelning och 
kostnadsnivåer. Vad gäller skillnader i uppgiftsfördelning har båda landstingen 
sedan 2012 ensamt ansvar för kollektivtrafiken i respektive län. Från och med 
2014 har man i båda länen växlat över hemsjukvården till kommunerna. Några 
större huvudmannaskapsskillnader kommer således inte att kvarstå fr.o.m. 2014. 
Det finns dock vissa kostnadsskillnader mellan de båda landstingen som leder till 
mindre ekonomiska konsekvenser sett i ett skattebetalarperspektiv.  

Den tredje utmaningen gäller konsekvenserna för Västerviks sjukhus vid ett even-
tuellt landstingsbyte, eftersom sjukhusets upptagningsområde omfattar boende i 
angränsande kommuner i Kalmar län samt andra omställningskostnader som följer 
av att sjuvårdsstrukturen i båda länen påverkas av ett läns- och landstingsbyte. Att 
utreda denna problematik ingår inte uppdraget, men berörs ändå översiktligt i av-
snitt 4. 

3.3 Utjämningssystemet 

3.3.1 Allmänt 
Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning infördes den 1 janu-
ari 2005 efter förslag från regeringen i prop. 2003/04:155. Syftet är detsamma 
som för det tidigare systemet (perioden 1996–2004), dvs. att skapa likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna 
tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas 
inkomster och andra strukturella förhållanden. 

3.3.2 Aktuella förändringar i utjämningssystemet 
I april 2011 presenterade Utjämningskommittén.08 ett antal förslag till föränd-
ringar i utjämningssystemet i betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn 
av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39). 
I Budgetpropositionen för 2014 redovisar regeringen förslag till förändringar i 
utjämningssystemet fr.o.m. 1 januari 2014 som i huvudsak bygger på nämnda 
utredning. Förslagen, som påverkar både kommuner och landsting, har ännu inte 
riksdagsbehandlats men i denna utredning har vi utgått ifrån att de genomförs. 
Förslaget innebär att Västerviks kommuns intäkter i kostnadsutjämningen 2014 
preliminärt kommer att förbättras med 1 033 kronor per invånare jämfört med 
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2013. Motsvarande utfall för Kalmar läns landsting blir en försämring med 114 
kronor per invånare. För landstinget i Östergötlands län blir utfallet plus 516 kro-
nor per invånare. Jämfört med utfallet 2012 innebär dock utfallet 2014 en förbätt-
ring för Kalmar läns landsting. För Östergötlands läns landsting blir förbättringen 
inte lika stor vid en likartad jämförelse. 

I sammanhanget bör nämnas att ett av kommitténs förslag – höjningen av lands-
tingens garantinivå i inkomstutjämningen från 110 till 115 procent – redan har 
trätt i kraft (fr.o.m. 2012). 

Det nu gällande utjämningssystemet liksom det föreslagna består av fem olika 
delar: 

• inkomstutjämning 

• kostnadsutjämning 

• strukturbidrag 

• införandebidrag (t.o.m. 2010 i det nuvarande och fr.o.m. 2014 i det före-
slagna) samt 

• regleringsbidrag/regleringsavgift. 

3.3.3 Inkomstutjämning 
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla kom-
muner respektive landsting ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. 
Utjämning avseende skillnader i skattekraft har i någon form funnits sedan 1917. 
Den nuvarande inkomstutjämningen, som tillämpats sedan 2005, innebär att staten 
i huvudsak finansierar utjämningen.  

År 2012 fick 278 av 290 kommuner och 19 av 20 landsting ett inkomstutjäm-
ningsbidrag som beräknas utifrån skillnaden mellan den egna beskattningsbara 
inkomsten och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av den 
genomsnittliga skattekraften i riket. Kommuner och landsting vars beskattnings-
bara inkomster överstiger den garanterade nivån betalar i stället en inkomstutjäm-
ningsavgift till staten. För åren 2012–2014 är det bara Stockholms läns landsting 
som betalar en inkomstutjämningsavgift till staten. Av de 13 kommuner som 2013 
och 2014 betalar inkomstutjämningsavgift ligger 10 i Stockholms län, 2 i Skåne 
och en i Norrbotten. 

Perioden 2005–2011 uppgick den garanterade skattekraften för landstingen till 
110 procent vilket innebar att utfallet vid skatteväxlingar till följd av huvudman-
naskapsförändringar mellan kommuner och landsting inte blev neutralt. Fr.o.m. 
2014 sänks inkomstutjämningsavgiften till 60 procent av medelskattesatsen 2003 
för kommuner och landsting där det uppräknade skatteunderlaget utgör högst 125 
procent av rikets medelskattekraft. 

3.3.4 Kostnadsutjämning 
I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader som är opå-
verkbara. Dessa kan vara av två slag. Det ena är att behovet av kommunal verk-
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samhet är olika. Det andra är att kostnaden för att producera en viss service varie-
rar. 

Kommuner och landsting med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag av 
staten. De som har en gynnsam struktur får i stället betala en avgift till staten. 
Kostnadsutjämningen är statsfinansiellt neutral, eftersom summan av bidrag och 
avgifter är lika stora och därför tar ut varandra. 

Huvuddragen i 2005 års kostnadsutjämning kvarstår, men har förenklats genom 
att vissa delar har tagits bort. Ett nytt inslag sedan 2008 är att kostnadsutjämning-
en nu också delvis beaktar strukturella skillnader i lön som påverkar kostnaden för 
att bedriva verksamhet i olika delar av landet. 

Fr.o.m. 2014 föreslås uppdateringar och andra förändringar av beräkningarna för 
flertalet verksamheter som ingår i kostnadsutjämningen, vilket leder till föränd-
ringar av utfallet i kostnadsutjämningen för samtliga kommuner och landsting. 

3.3.5 Strukturbidrag 
De delar av kostnadsutjämningen som före 2005 var av regionalpolitisk karaktär 
återfinns i nuvarande system i form av ett strukturbidrag som ligger vid sidan av 
den egentliga kostnadsutjämningen. Strukturbidrag utgår inte till alla kommuner 
och landsting utan endast till de som tidigare fick tillägg i vissa delmodeller 
och/eller fick större intäktsminskningar genom den systemförändring som skedde 
2005.  

Fr.o.m. 2014 föreslås ytterligare reduktioner av strukturbidraget, vilket dock inte 
berör varken Västerviks kommun eller landstingen i Östergötlands och Kalmar 
län. Från 2014 får dock Västerviks kommun liksom 277 av 290 kommuner 104 
kronor per invånare i strukturbidrag som kompensation för den ovan nämnda 
sänkningen av inkomstutjämningsavgiften till 60 procent.  Landstingen i Östergöt-
lands och Kalmar län erhåller 15 kronor per invånare i likhet med övriga landsting 
utom Stockholm.  

3.3.6 Införandebidrag 
När systemet ändrades 2005 förändrades intäkterna för många kommuner och 
landsting. För att mildra omfördelningseffekterna av regeländringarna för de som 
fick kraftiga intäktsminskningar tillämpades särskilda införandebidrag under peri-
oden 2005–2010 i syfte att fördela intäktsbortfallet på grund av det nya systemet 
över flera år. Fr.o.m. 2014 föreslås nya införandebidrag för de kommuner och 
landsting som får bidragsminskningar som överstiger 250 kronor per invånare. 
Varken Västerviks kommun eller landstingen i Östergötlands och Kalmar län er-
håller något införandebidrag. 

3.3.7 Regleringsbidrag och regleringsavgift 
Regleringsbidraget eller regleringsavgiften utgör skillnaden mellan de av riksda-
gen anvisade medlen på anslaget för kommunalekonomisk utjämning och summan 
av ovan beskrivna bidrag och avgifter. Regleringsbidraget eller regleringsavgiften 
fördelas mellan kommunerna respektive landstingen med ett enhetligt belopp per 
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invånare. 

3.4 Kostnader, intäkter och ekonomiskt utfall 

3.4.1 Beräkningsmetod 
De samlade effekterna för de berörda landstingen av en indelningsändring, struk-
turella omställningskostnader undantagna, redovisas i form av förväntad föränd-
ring av årets resultat. Redovisade effekter har stegvis beräknats enligt följande. 
 
1. Inkomster från skatter och bidrag (såväl 2012 som 2014). 

2. Fördelning av 2012 års nettodriftskostnader (enligt bokslut). 

3. Fördelning av övriga kostnader och intäkter. 

4. Ekonomiskt utfall. 

Effekterna för Västerviks kommun, liksom för kommunens skattebetalare, redovi-
sas separat. 

3.4.2 Inkomster från skatter och bidrag 
I tabellerna 3.1.1 och 3.1.2 redovisas hur landstingens intäkter från skatter och 
bidrag skulle ha förändrats om en indelningsändring skett dels per den 1 januari 
2012, dels per den 1 januari 2014 och om 2012 respektive 2014 års garantinivå i 
inkomstutjämningen redan hade varit genomförd. Beräkningarna för 2014 utgår 
från Statistiska centralbyråns preliminära beräkningar hösten 2013, där skatteun-
derlaget bygger på prognoser över taxeringsutfallet enligt 2013 års taxering samt 
av regeringen fastställda uppräkningsfaktorer till 2014.  

Under senare år har skattesatserna förändrats i både Kalmar och Östergötlands 
län. I samband med att landstingen 2012 övertog det finansiella ansvaret för kol-
lektivtrafiken i respektive län gjordes skatteväxlingar med kommunerna i länen 
som innebar att landstingsskatten höjdes med 0,41 respektive 0,42 kronor per 
skattekrona. På motsvarande sätt sänktes kommunernas skattesatser.  

Även den länsvisa skattesatsen, som tillämpas vid beräkningen av landstingens 
inkomstutjämningsbidrag, justerades samtidigt i motsvarande grad. Dessutom 
höjdes landstingsskatten i Kalmar läns landsting med ytterligare 0,25 kronor per 
skattekrona, dvs. med totalt 0,66 kronor per skattekrona.  

Från 2013 höjdes landstingsskatten i Östergötland med ytterligare 0,66 kr/skkr. 
och skillnaden i skattesats mellan de båda landstingen är numera marginell, endast 
0,05 kr/skkr. 
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Tabell 3.1.1 Landstingens intäkter från skatter och bidrag i inkomstutjäm-
ningen före och efter en eventuell indelningsändring 20121. 
  

 
  Före ändring Efter ändring 

  Västervik Kalmar  Östergötland Kalmar  Östergötland 
Antal inv. 1/11 2011 36 010 233 076 431 061 197 066 467 071 
Utdebitering 2012 10,87 10,27 10,87 10,27 
Länsvis skattesats 8,72 10,40 8,72 10,40 
Uppräknat skatteunderlag (mkr) 40 111 75 053 34 000 81 164 
Garanterat skatteunderlag (mkr) 49 549 91 638 41 894 99 293 
Underlag för utjämning (mkr) 9 438 16 585 7 894 18 129 
Skatteintäkter (mkr) 4 360 7 708 3 696 8 336 
Inkomstutjämning (mkr) 823 1 725 688 1 885 
Summa skatt och inkomstutjämning (mkr) 5 183 9 433 4 384 10 221 
Intäktsförändring (mkr) 

 
– 799 788 

Summa skatt och inkomstutjämning (kr/inv) 22 238 21 883 22 247 21 883 
Intäktsförändring (kr/inv) 

 
10 0 

1) Skatteväxling och skattesänkning för Östergötland från 2014 har inte beaktats 
Källa: SCB och egna beräkningar 
 
År 2014 genomförs en ytterligare en skatteväxling i Östergötlands län, då kom-
munerna övertar huvudmannaskapet för hemsjukvården från landstinget. Skatte-
växlingen, påverkar såväl landstingets skattesats som den länsvisa skattesatsen 
som sänks med 0.25 kr/skkr. En motsvarande huvudmannaskapsförändring och 
skatteväxling på 0,26 kr/skkr genomfördes i Kalmar län 2008. 
 
Tabell 3.1.2 Landstingens intäkter från skatter och bidrag i inkomstutjämningen  
före och efter en eventuell indelningsändring 20142  
  

 
  Före ändring Efter ändring 

  Västervik Kalmar  Östergötland Kalmar  Östergötland 
Antal inv. 1/11 2013 35 921 233 669 435 481 197 748 471 402 
Utdebitering 2014 10,87 10,67 10,87 10,67 
Länsvis skattesats 8,72 10,15 8,72 10,15 
Uppräknat skatteunderlag (mkr) 42 338 80 754 35 928 87 164 
Garanterat skatteunderlag (mkr) 53 029 98 828 44 877 106 980 
Underlag för utjämning (mkr) 10 691 18 074 8 949 19 816 
Skatteintäkter (mkr) 4 602 8 616 3 905 9 300 
Inkomstutjämning (mkr) 932 1 835 780 2 011 
Summa skatt och inkomstutjämning (mkr) 5 534 10 451 4 686 11 312 
Intäktsförändring (mkr) 

 
– 849 861 

Summa skatt och inkomstutjämning (kr/inv.) 23 685 23 999 23 695 23 996 
Intäktsförändring (kr/inv.) 

 
11 – 3 

2) inkl. skatteväxling och skattesänkning för Östergötland med 0,25 kr 
Källa: SCB och egna beräkningar 
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Som framgår av tabellerna 3.1.1 och 3.1.2 har en eventuell indelningsändring liten 
inverkan på de båda landstingens ekonomiska förutsättningar. Det gäller såväl om 
den hade gjorts inför 2012 som om den skulle göras 2014, åtminstone så länge 
förutsättningarna mäts i termer av intäkter per invånare. Att utfallet blir som det 
blir beror på att skillnaderna i skattekraft och skattesatser är relativt små mellan 
länen och att de skillnader som finns i skattekraft i stor utsträckning utjämnas ge-
nom utjämningssystemet. 

3.4.3 Kostnadsutjämningen 
När det gäller kostnadsutjämningen är beräkningen i det följande något osäker, 
vilket beror på att alla uppgifter (variabler) som krävs för en fullständigt korrekt 
beräkning inte finns tillgängliga (gäller den del beträffande strukturen som berör 
Västerviks kommun). Detta gäller såväl den nuvarande kostnadsutjämningen som 
den som enligt regeringens förslag träder i kraft den 1 januari 2014. 

Utredningens bedömning av hur de osäkra variablerna skulle kunna påverka utfal-
let är att det högst handlar om några tiondels procent av de totala intäkterna. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på en beräkning där vi har tagit hänsyn till ålders-
strukturen i Västerviks kommun och hur denna påverkar behovet av hälso- och 
sjukvård. 

Tabell 3.2 Landstingens beräknade standardkostnader samt bidrag resp. 
avgifter i kostnadsutjämningen i kr/inv. dels 2012 i dagens system, dels enligt 
regeringens förslag för 2014 (kr/inv. efter befolkningsandel) 
 

 

Folk-
mängd 
31dec 

Hälso- 
och 
sjukvård 

Gles- 
bygd 

Befolk-
nings-
för-
änd-
ring 

Lö-
ner 

Kollek- 
tiv- 
trafik 

Struk-
tur- 
kostnad 

Tillägg/ 
avdrag 

Nuvarande 
        Kalmar 233 536 20 005 107 0 – 38 404 20 478 338 

Östergötland 429 642 18 995 – 85 0 – 38 708 19 580 – 560 
Kalmar exkl. 
Västervik 197 328 20 005 107 0 – 38 404 20 478 338 
Östergötland inkl. 
Västervik 465 850 19 074 – 70 0 – 38 684 19 650 – 490 
Förslag 

        Kalmar 233 548 20 808 79 0 – 79 534 21 342 470 
Östergötland 433 784 20 128 – 39 0 – 79 700 20 710 – 162 
Kalmar exkl. 
 Västervik 197 656 20 808 79 0 – 79 534 21 342 470 
Östergötland inkl. 
Västervik 469 676 20 180 – 30 0 – 79 687 20 758 – 114 
 
Källa: SCB och egna beräkningar 
 
Som framgår av tabell 3.2 leder en eventuell indelningsändring till vissa mindre 
effekter beträffande kostnadsutjämningen om man i beräkningen tar hänsyn till 
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Västerviks andel av Kalmar läns befolkning. Östergötlands läns landsting beräk-
nas, med nuvarande kostnadsutjämning, få en förbättring med 70 kronor per invå-
nare vid ett eventuellt länsbyte för Västervik. Förbättringarna inom hälso- och 
sjukvården är större än den något försämrade ersättningen i kollektivtrafikmo-
dellen. Av tabellen framgår vidare att regeringens förslag ger en betydande in-
komstförstärkning 2014 för båda landstingen i kostnadsutjämningen jämfört med 
2012, plus 132 kronor per invånare för Kalmar och plus 398 kronor per invånare 
för Östergötland. Jämfört med 2013 års kostnadsutjämning enligt nuvarande sy-
stem blir det dock en försämring för Kalmar läns landsting, men en förbättring för 
Östergötland. Östergötland får ett bättre utfall även i den föreslagna kostnadsut-
jämningen 2014 vid ett länsbyte för Västervik. 

3.4.4 Landstingens övriga intäkter 
Som ovan redovisats har en eventuell indelningsändring liten inverkan på lands-
tingens ekonomiska förutsättningar om man enbart ser till intäkter från skatter och 
bidrag i landstingens resultaträkningar. 

För att få en komplett bild av de ekonomiska effekterna vid en indelningsändring 
bör man även beakta vad som händer med landstingens övriga intäkter. 

Det som finansierar landstingens kostnader, bortsett från skatter och statsbidrag, 
är i huvudsak vårdintäkter från andra landsting och kommuner, försäljning av va-
ror och tjänster samt patientavgifter. 

Utredningens bedömning är att en indelningsändring har mycket liten inverkan på 
patientintäkterna.  

3.4.5 Gränssnitten mellan kommunerna och landstingen 
Eventuella skillnader i uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och landstinget i  
respektive län skulle kunna påverka det ekonomiska utfallet vid ett länsbyte. 

Som ovan redovisats har landstingen det finansiella ansvaret för all kollektivtrafik 
i de berörda länen sedan 2012. Östergötlands läns landsting har för närvarande 
även ansvaret för hemsjukvården, ett ansvar som sedan 2008 ligger på kommu-
nerna i Kalmar län. 

Fr.o.m. 2014 kommer denna skillnad i huvudmannaskap mellan landstingen inte 
längre att finnas kvar varför en indelningsändring inte skulle innebära några för-
ändrade åtaganden för Västerviks kommun. 
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3.4.6 Landstingens kostnader 
I tabell 3.3 redovisas hur landstingens kostnader fördelar sig på olika verksam-
hetsområden 2012 före och efter en eventuell indelningsändring om fördelningen 
görs efter befolkningsandelen i respektive län och under förutsättning att Kalmar 
läns landsting förmår att anpassa kostnaderna efter ett lägre antal invånare. 

Tabell 3.3 Landstingens kostnader för olika verksamheter 2012 före respek-
tive efter en indelningsändring (kr/inv. efter befolkningsandelen) 
 

Verksamhet 

Före Efter 

Östergötland Kalmar Östergötland Kalmar 
Primärvård  3 549 3 738 3 564 3 738 
Specialiserad somatisk vård 11 411 12 353 11 483 12 353 
Specialiserad psykiatrisk vård 1 629 1 743 1 638 1 743 
Övrig hälso- och sjukvård 1 834 1 537  1 811 1 537 
Politisk verksamhet 140 163 142 163 
Tandvård 542 535 542 535 
Läkemedel inom förmånen  1 933 2 085 1 945 2 085 
Summa hälso-och sjukvård  
exkl. tandvård 20 497 21 619 20 583 21 619 
Regional utveckling, totalt 2 003 2 269 2 023 2 269 
Därav trafik   1 665 1 768 1 672 1 768 
Utanför verksamheten1 648 317 622 317 
Jämförelsestörande poster – 263 – 240 – 261 – 240 
Nettokostnad totalt efter befolk-
ningsandel 23 428 24 500 23 510 24 500 

 
Källa: Landstingens resultaträkningar och egen beräkning 
 
Som framgår av tabellen är nettokostnaden per invånare drygt 1 000 kronor högre 
per invånare i Kalmar läns landsting och skillnaden blir än större om man även 
beaktar att hemsjukvården ingår i Östergötlands nettokostnader för 2012. Kostna-
derna per invånare kommer att öka för Östergötlands läns landsting vid ett even-
tuellt länsbyte för Västerviks kommun eftersom invånarna i Västervik genererar 
en högre kostnad per invånare jämfört med invånarna i Östergötlands läns lands-
ting. Om man även beaktar skillnaden i åldersstruktur mellan Västerviks kommun 
och Kalmar län skulle ytterligare cirka 10 miljoner kronor ”flyttas över” till Ös-
tergötland, ett i sammanhanget litet belopp. 

Det som ovan redovisas i tabell 3.3 speglar hur kostnaderna skulle förändras i de 
berörda landstingen efter en indelningsändring om landstingens åtagande var iden-
tiska. Som tidigare redovisats har Östergötlands läns landsting ett ensamt finansie-
ringsansvar för hemsjukvården t.o.m. 2013. I Kalmar län har kommunerna tidi-
gare övertagit detta ansvar. I båda länen svarar landstingen för finansieringen av 

                                                 
1 Här ryms interna ränteintäkter och pensionsutbetalningar under konto 446. 
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kollektivtrafiken sedan 2012. Vid ett eventuellt länsbyte 2014 eller senare finns 
det inte längre några skillnader i huvudmannaskap mellan de båda landstingen, 
varför Västerviks kommun inte skulle påverkas vad gäller det kommunala åtagan-
det vid ett länsbyte.  

3.4.7 Landstingens resultaträkningar 
I tabell 3.4 redovisas hur de berörda landstingens resultaträkningar skulle föränd-
ras om kostnaderna följer invånarna vid ett länsbyte. 

Tabell 3.4 Landstingens resultaträkningar 2012 före respektive efter en in-
delningsändring (kr/inv2.) 

  
  

Före Efter ändring 
Kalmar Östergötland Kalmar  Östergötland 

Verksamhetens nettokostnad – 24 500 – 23 429 – 24 500 – 23 511 
Skatteintäkter 18 957 18 056 18 986 18 035 
Generella statsbidrag o ut-
jämning 3 668 3 227 3 626 3 333 
Övriga generella bidrag 2 483 2 416 2 481 2 422 
Finansnetto 30 512 30 465 
Resultat före extraordinära 
poster 638 782 623 744 
Resultatförändring 

 
– 15 – 38 

Utdebiteringseffekt (kr/skr) 
  

– 0,01 – 0,02 
 
Källa: Landstingens resultaträkningar och egen beräkning 
 

Som framgår av tabell 3.4 blir den resultatmässiga effekten för de båda landsting-
en relativt liten om Västerviks kommun överförs till Östergötlands län och lands-
ting, vilket visar att utjämningssystemet fungerar som det är tänkt. I samman-
hanget bör dock påpekas att kalkylen förutsätter att Kalmar läns landsting förmår 
att anpassa verksamhetens kostnader efter antalet invånare. Anpassningsbetinget 
uppgår schablonberäknat till cirka 880 miljoner kronor i 2012 års kostnadsnivå. I 
denna kostnad ingår bl.a. kostnader för de verksamheter landstinget idag bedriver 
i Västervik kommun. Sjukvårdsverksamheterna i Västervik har dock olika upp-
tagningsområden som även omfattar patienter i andra kommuner i Kalmar län (se 
vidare avsnitt 4,2).  

3.4.8 Effekter för Västerviks kommun 
I tabell 3.5 redovisas beräknade effekter för Västerviks kommun efter en eventuell 
indelningsändring. Som framgår av tabellen uppstår en effekt som innebär att 
kommunen får ett potentiellt utrymme för att sänka skatten med 0,19 procenten-
heter eftersom standardkostnaden för kollektivtrafiken är högre i Östergötland. 
Från 2012 är huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, färdtjänsten och hemsjuk-
vården densamma i de båda landstingen.  

                                                 
2 Avser folkmängd 31/12 2012 



 2013-11-25   17 (36) 
     

 

Tabell 3.5  Västerviks kommuns resultaträkning 2012, före och efter en even-
tuell indelningsändring (kr/inv.)  

Före en ev. indelningsändring Kr/inv. 
Verksamhetens intäkter 10 356 
Verksamhetens kostnader – 56 926 
Avskrivningar – 596 
Verksamhetens nettokostnad – 47 166 
Skatteintäkter 36 489 
Bidrag/avgifter utjämningen 11 829 
Övriga generella bidrag 0 
Finansnetto 741 
Resultat före extraordinära poster 1 893 
Extraordinära poster 0 
ÅRETS RESULTAT 1 893 
Efter en ev. indelningsändring  
Justering kollektivtrafik 0 
Justering färdtjänst 0 
Justering hemsjukvård 0 
Justering kostnadsutjämning 303 
Justerat resultat  2 196 
Resultat skillnad 303 
Utdebiteringseffekt – 0,19 
Källa: Kommunens resultaträkning och egen beräkning 
 
Om man i stället väljer skillnaden i beräknad standardkostnad för kollektivtrafiken 
2014 för de båda landstingen reduceras Västerviks ”vinst” till 165 kronor per in-
vånare, vilket motsvara en utdebitering på 0,09 procentenheter. 

3.4.9 Skattebetalarperspektivet 
Som ovan redovisats blir de ekonomiska effekterna för landstingen tämligen små 
om Västerviks kommun överförs till Östergötlands län och landsting om man 
bortser från de omställningskostnader som uppstår vid ett länsbyte. För Västerviks 
kommun uppstår ett potentiellt utrymme för att sänka skatten med 0,19 (0,09) 
procentenheter. 

För skattebetalarna i Västerviks kommun blir den eventuella indelningsändringen 
svagt positiv då det ger potentiella möjligheter till en mindre skattesänkning.  

Tabell 3.6 Skattemässiga effekter av en eventuell indelningsändring för invå-
narna i Västerviks kommun (exkl. ev. skattehöjning på 0,50 kr/skkr 2014) 

 Procent 
Landstingsskatt i Kalmar 2014 (exkl. ev. höjning) 10,87 
Landstingsskatt i Östergötland 2014 (inkl. skatteväxling 0,25) 10,67 
Skillnad – 0,20 
Potentiell skattesänkning i Västerviks kommun – 0,09 
Total effekt för skattebetalarna i Västervik – 0,29 
Källa: SCB och egen beräkning 
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3.5 Slutsatser – ekonomiska konsekvenser 
Mot bakgrund av vad som ovan redovisats kan utredningen inte dra någon annan 
slutsats än att en indelningsändring har mycket liten inverkan på landstingens 
ekonomi om man bortser från de omställningskostnader som kommer att uppstå 
vid ett länsbyte och detta gäller såväl Östergötlands som Kalmar läns landsting. 
De ekonomiska effekterna av en indelningsändring handlar om motsvarande +- 2 
öre på landstingsskatten. 

Utjämningssystem gör att de båda landstingen ska kunna erbjuda sina invånare 
”samma standard till samma pris” oavsett om det sker en indelningsändring eller 
ej. 

För skattebetalarna i Västerviks kommun blir den eventuella indelningsändringen 
svagt positiv då det ger potentiella möjligheter till en mindre skattesänkning i 
kommunen. Dessutom är landstingsskatten redan idag något lägre i Östergötland 
än i Kalmar. Om Kalmar läns landsting genomför den aviserade skattehöjningen 
på 25–50 öre blir vinsten av ett eventuellt länsbyte större sett i ett skattebetalar-
perspektiv.  

En indelningsändring som innebär att Västerviks kommun överförs från Kalmar 
län och landsting till Östergötlands län och landsting strider således inte mot in-
delningslagens intentioner om acceptabla förändringar vad beträffar landstingens 
ekonomi. Men det blir en stor utmaning för de berörda landstingen att hantera alla 
de effekter som följer av att sjukvårdsstrukturen behöver ses över och göras om i 
respektive län. Västervik har ett eget sjukhus med en betydande andel patienter 
från övriga kommuner i Kalmar län. Det egna patientunderlaget i Västerviks 
kommun är långt ifrån tillräckligt för att kunna garantera fortsatt verksamhet i 
oförändrad omfattning vid ett eventuellt länsbyte.   
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4 Övriga konsekvenser för landstingens  
verksamhet 

4.1 Allmänt 
De ekonomiska konsekvenserna av en indelningsändring blir som framgår av av-
snitt 3 förhållandevis små för landstingen om man bortser från de följder en even-
tuell överföring av Västerviks sjukhus till Östergötlands län kan få på båda de 
berörda landstingens ekonomi. Det är dock inte bara landstingens ekonomi som 
kan påverkas av en indelningsändring. Även landstingens verksamhet kan påver-
kas. 

4.2 Hälso- och sjukvården 
Det har inte ingått i utredningens uppdrage att utreda de strukturella omställnings-
kostnader som kommer att uppstå för de berörda landstingen och inte heller vad 
som kommer att hända med Västerviks sjukhus vid en eventuell indelningsänd-
ring. Utredningens bedömning är dock att en indelningsändring som innebär att 
endast Västerviks kommun flyttas över till Östergötlands län och landsting kan få 
stora konsekvenser både för Västerviks sjukhus och för boende i upptagningsom-
rådet.  

Västerviks sjukhus är ett komplett akutsjukhus med bl.a. BB vars olika verksam-
heter har varierande täckning inom länets norra och mellersta delar. Beträffande 
rättspsykiatrin svarar Västerviks sjukhus för vården i hela länet. Boende inom 
Västerviks kommun svarar för endast 56 procent av sjukhusets vårdkontakter, 71 
procent av vårddagarna och 67 procent av KPP-kostnaden. Boende i norra och 
mellersta delen av landstinget, exklusive Västerviks kommun, svarar för 41 pro-
cent av sjukhusets vårdkontakter, 26 procent av vårddagarna och 30 procent av 
KPP-kostnaden. Boende i övriga delar av länet svarar för 3 procent.  

Sjukhuset är således för sin verksamet mycket beroende av patienter i andra 
kommuner i Kalmar län. I den fortsatta processen bör bl.a. följande frågor utredas 
ytterligare för att närmare kunna belysa konsekvenserna för verksamheten vid 
Västerviks sjukhus och sjukvårdsstrukturen i stort vid ett eventuellt länsbyte. 

• Hur ser upptagningsområdet ut för de olika verksamheterna vid Västerviks 
sjukhus? 

• Vilket befolkningsunderlag krävs för att de olika verksamheterna vid Väs-
terviks sjukhus ska kunna bedrivas i framtiden? 

• Hur kommer underlaget att påverkas om endast Västervik byter landsting? 

• Hur ska sjukvårdsbehoven inom olika verksamheter tillgodoses i kvarva-
rande kommuner i Kalmar läns landsting vid ett eventuellt länsbyte? 

• Kan underlaget för Västerviks sjukhus stärkas på annat sätt vid ett läns-
byte? 
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• Vilka förändringar i sjukvårdsstrukturen behöver göras i båda de berörda 
landstingen om Västervik byter landsting och vad kommer det att kosta?        

Utredningens bedömning är att en indelningsändring som innebär att endast Väs-
terviks kommun överförs till Östergötlands län och landsting kommer att ha rätt 
stor inverkan på sjukvårdsstrukturen i Kalmar län och därmed också på hälso- och 
sjukvården i stort. Landstinget i Kalmar län kommer att behöva göra betydande 
strukturella förändringar. Det är vidare osäkert om Västerviks sjukhus kommer att 
kunna bedriva verksamhet med dagens serviceutbud eftersom underlaget för sjuk-
huset i Västerviks försvagas. 

 

4.3 Kollektivtrafiken 
För närvarande finns 18 busslinjer som trafikerar olika sträckor på landsbygden i 
Västerviks kommun. Dessutom finns 4 s.k. stadsbusslinjer. I kommunen finns 
även s.k. närtrafik där den som så önskar ringer och beställer sin resa. Från den 9 
december 2012 har alla kommuner i länet närtrafik med ett gemensamt regelverk. 
Antalet närtrafikturer varierar beroende på var i länet man bor, men grundutbudet 
är fem resmöjligheter per vecka. Kalmar Länstrafik har huvudansvaret för busstra-
fiken i kommunen.   

Kustpilen (tågtrafik) trafikerar sträckorna Kalmar - Linköping respektive Väster-
vik - Linköping. Kalmar Länstrafik har huvudansvaret för trafiken och har valt 
Veolia Transport att köra tågen.  

Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag. Den föreskriver att varje 
län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet som upprättar ett regionalt trafik-
försörjningsprogram. I både Östergötlands och Kalmar län är landstingen ansva-
riga för kollektivtrafiken (regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKTM).  

Från 1 januari 2012 finns det två typer av kollektivtrafik, trafik som samhället 
upphandlar och finansierar samt kommersiell trafik. Trafiken som samhället upp-
handlar blir enligt trafikförsörjningsprogrammet belagt med allmän trafikplikt.  

Allmän trafikplikt ska omfatta de sträckor, områden och linjer där myndigheten 
anser att det antingen inte finns en grund för att driva kollektivtrafik på helt kom-
mersiella grunder eller att trafiken är så pass viktigt för samhället att den måste 
garanteras. RKTM ansvarar för att upphandla den trafik som omfattas av besluten 
för allmän trafikplikt.  

Den nya kollektivtrafiklagen innebär att även andra aktörer kan köra kollektivtra-
fik på kommersiella villkor. Kommersiella aktörer ska anmäla trafik som man 
avser att köra senast tre veckor före trafik ska startas eller upphöra. Transportsty-
relsen är tillsynsmyndighet. Därutöver ska man skicka information kring trafiken 
till Samtrafiken. 

Hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötlands län kommer att be-
trakta kollektivtrafiken i Västerviks kommun vid ett eventuellt länsbyte går inte 
att uttala sig om med säkerhet. Men det mesta talar för att RKTM i Östergötland 
bedömer att trafiken är så pass viktigt för samhället att den måste garanteras.  
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4.4 Övriga verksamheter 
Vad gäller övriga verksamheter är det framför allt sådana verksamheter kring 
vilka samverkan sker mellan kommunen och landstinget, t.ex. sjukvård för äldre 
som kommer att påverkas vid en eventuell indelningsändring. 

4.5 Slutsatser beträffande den landstingskommunala 
         verksamheten 
Utredningens slutsatser vad beträffar effekterna på den landstingskommunala 
verksamheten vid en eventuell indelningsändring kan sammanfattas enligt föl-
jande. 

• En indelningsändring som innebär att endast Västerviks kommun överförs 
till Östergötlands län och landsting bedöms ha stor inverkan på sjukvårds-
strukturen i de båda landstingen och därmed också på hälso- och sjukvår-
den i stort, varför fortsatt utredning krävs om kommunen finner att man 
vill gå vidare i frågan.  

En indelningsändring som innebär att Västerviks kommun överförs till Östergöt-
lands län och landsting kan strida mot indelningslagens intentioner om acceptabla 
förändringar vad beträffar landstingens verksamhet. 

5 Demokratisk legitimitet 

5.1 Allmänt 
Den representativa demokratin är ingen politisk universalmedicin utan bygger på 
bestämda förutsättningar. När förutsättningarna inte uppfylls kan den levande de-
mokratin heller inte förverkligas. 

Begreppet demokrati är en sammansättning av de två grekiska orden demos, som 
betyder folk, och kratia med innebörden styrelse och auktoritet. 

När det gäller den representativa demokratin är det tre grundkomponenter som är 
särskilt intressanta i indelningssammanhang; demos, offentliga rum och demokra-
tiska procedurer. Medborgarnas stöd för det politiska systemet och den demokra-
tiska legitimiteten har att göra med alla tre komponenterna. 

Demostanken är att det krävs en grundläggande samhörighet och solidaritet hos 
medborgarna (det demografiska perspektivet), annars riskerar kollektivt besluts-
fattande att sakna folkligt stöd. 

Men det räcker inte med att det råder en samhörighet människor emellan. Demo-
krati är i hög grad en debattordning som bygger på åsiktsutbyte och opinionsbild-
ning. För att samhällsdebatten ska fungera måste det finnas massmedier som når 
ut till medborgarna i området; ett offentligt regionalt rum. Utifrån gällande förut-
sättningar ifråga om samhörighet och samhällsdebatt kan sedan utformningen av 
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de demokratiska procedurerna diskuteras3. 

5.2 Demos 
Den representativa demokratin växte fram som en demokratisering av ofta stor-
skaliga politiska system i form av europeiska nationalstater. Det finns en lång ve-
tenskaplig tradition kring frågan om vad som var hönan eller ägget; medborgarnas 
territoriella samhörighet eller nationalstatens prägling av medborgarna. Mycket 
talar för att de nationella demos som finns i flertalet fall har skapats av olika stats-
bildningar i en lång historisk process. Territoriella identifikationer är sociala kon-
struktioner. 

Det som är typiskt för nationalstaten är att den nästan undantagslöst består av 
överlappande territorier med kommuner och regioner som mindre enheter. Den 
representativa demokratin begränsas därför inte enbart till det nationella territoriet 
utan avser även kommuner och regioner. 

Ett territorium är ett politikens ”vi” som etablerar en geografisk gräns för vilka 
som är bundna av en viss maktstruktur och vilka som står utanför. Därmed avgörs 
också vilka som skall omfattas av solidariteten i systemet. 

På det regionala planet har Sverige en komplex institutionell situation, en iaktta-
gelse som på intet sätt är ny. I t.ex. regionutredningen gjorde utredaren Bengt 
Owe Birgersson följande iakttagelse: 

”Alltför många huvudmän och alltför många myndigheter, förvaltningar och poli-
tiska församlingar skall samarbeta om alltför mycket inom alltför skiftande geo-
grafiska områden där gränserna sammanfaller och emellanåt skär varandra”. 
Det är denna situation, som utredaren benämnde ”den regionala röran”, som starkt 
bidragit till att skapa en komplex legitimitetsgrund. De statliga aktörerna på det 
regionala planet, som t.ex. länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, universitet och hög-
skolor, har en nationell legitimitet som baseras på nationella demos som inte alltid 
överensstämmer med de regionala ambitionerna. Dessutom försvåras samordning-
en av att de statliga aktörerna har skiftande geografiska områden. 

Landstingen leds av folkvalda församlingar och legitimeras av ett föreställt reg-
ionalt demos. Till betydande delar är verksamheten statligt reglerad och därför 
finns det också en nationell legitimitet. Kommunerna har en likartad situation med 
den skillnaden att verksamheten legitimeras av ett föreställt lokalt demos.  

I varje enskilt län och i varje enskild kommun är det en empirisk fråga huruvida 
det kan anses att det finns ett demos eller inte. De uppifrån ritade länsgränserna 
och de tvångsmässiga kommunsammanslagningarna talar för att sådana demos 
saknas i många fall, i synnerhet om man kräver att samhörigheten skall följa de 
geografiska gränserna. 

Vid sidan av tidigare och aktuella administrativa indelningar vimlar det av gamla 
gränser (t.ex. landskapsgränser) som en gång i tiden var viktiga för folkliga identi-

                                                 
3 Se bl.a. Gidlund Janerik, Regionalisering och demokratisk legitimitet, utgiven av Regionförbun-
det i Kalmar län 
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fikationer och som fortfarande har betydelse när människor indelar sin omgivning 
i ”vi” och ”dom”. Många av gränserna är dock numera borta. 

Före 1971 var dåvarande Kalmar län uppdelat på två landsting, Kalmar läns norra 
respektive Kalmar läns södra landsting, med säte i Västervik respektive Kalmar. 
Med de olika indelningsändringar som genomfördes i slutet av 1960- och början 
av 1970-talen förändrades förutsättningarna.  År 1967 hade Kristdala och Mister-
hults landskommuner i Kalmar läns norra landsting uppgått i Oskarshamns stad 
och av den anledningen uppgått i Kalmar läns södra landsting. Fr.o.m. 1971 dela-
des Tjust-Eds och Uknadalens kommuner, vilka dessförinnan ingått i Kalmar läns 
norra landsting, mellan Västerviks respektive Valdemarsviks och Åtvidabergs 
kommuner vilka ingår i Östergötlands läns landsting. Kalmar läns norra landsting 
omfattade även de kommuner som kom att ingå i Hultsfreds och Vimmerby 
kommuner. I samband med dessa förändringar bildades nuvarande Kalmar läns 
landsting 1971 genom en sammanslagning av de tidigare norra och södra lands-
tingen. 

I samband med den ändrade landstingsindelningen minskade den geografiska om-
fattningen av upptagningsområdet och därmed befolkningsunderlaget för Väster-
viks sjukhus. Under perioden 1970-2012 har Västervik, Vimmerby och Hultsfreds 
kommuner sammantaget minskat sin folkmängd med ca 13 700 personer motsva-
rande närmare 18 procent. Inkluderas även Högsby kommun blir minskningen 
under perioden cirka 17 300 invånare motsvarande drygt 19 procent. 

5.3 Det offentliga rummet 
I ett demokratiskt land som Sverige kan det tyckas självklart att det råder fri 
åsiktsbildning, väl förankrad i författningen. Det är fritt fram att hysa obekväma 
åsikter, bilda opinion och skapa starka politiska partier etc. På det regionala planet 
är det emellertid inte tillräckligt för demokratin att det finns nationella fri- och 
rättigheter. Det krävs även ett regionalt offentligt rum för att demokratin ska 
kunna fungera som debattordning. Med detta menas att det ska vara möjligt för 
medborgarna att föra en diskussion om regionala förhållanden som i princip är 
tillgänglig för alla. Samhällsdebatten är med andra ord avgörande för en levande 
demokrati i området. 

Viktiga aktörer i det svenska offentliga rummet är de politiska partierna och in-
tresseorganisationerna. För att den regionala debatten ska komma till stånd krävs 
att politiken bedrivs med stor öppenhet. En annan förutsättning är att det finns 
fora för information och debatt som verkligen förgrenas ut i regionen. Här intar 
massmedia en nyckelroll. 

Det är i en empirisk fråga i vad mån man i en viss region har dagstidningar, lokal-
radio och lokal-TV som täcker hela området. Frågan är också om den journalist-
iska nyhetsbevakningen och kritiska granskningen tillräckligt gäller just den reg-
ionala granskningen. 
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5.4 Demokratiska procedurer 
Landstingens högsta beslutande organ är landstingsfullmäktige. Alla politiska 
församlingar präglas av politiska spänningsfält som finns i regionen. Om spän-
ningarna handlar om intressemotsättningar mellan olika politiska partier är de i 
regel lättare att hantera än om de handlar om konflikter och intressemotsättningar 
mellan olika delar av regionen. 

När det gäller partipolitiska konflikter finns en lång tradition att besluta enligt 
majoritetsprincipen. Besluten anses vanligen legitima också av motståndarna.  

Spänningar inom och olika delar av ett län måste hanteras mera varsamt, i annat 
fall riskerar konflikterna att underminera legitimiteten för den regionala politiken 
som sådan. När sprickorna går rakt igenom de politiska partierna säger vissa fors-
kare4 att ”man kan tänka sig att kommunerna i vissa avseenden får vetorätt” – dvs. 
ett avgörande inflytande – i frågor som rör den regionala sammanhållningen. 

5.4 Slutsatser – den demokratiska aspekten 
Utredningens slutsats i demokratifrågan är att ett eventuellt länsbyte för Väster-
viks kommun inte strider mot indelningslagens intentioner. Som ovan redovisats 
har Kalmar län tidigare varit uppdelat i två landsting, Kalmar norra och Kalmar 
södra. Det kan inte uteslutas att invånarna i Västervik känner större samhörighet 
med delar av Östergötland än med södra Kalmar län.  

6 Näringsgeografiska konsekvenser 

6.1 De näringsgeografiska sambanden 
Den nuvarande länsindelningen härstammar från 1634. Länsindelningen gjordes 
således i en annan tid och för helt andra syften än vad som skulle ha gällt idag. 
Om man idag skulle göra om länsindelningen från grunden skulle ambitionen vara 
att åstadkomma regioner som ger bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, ökad 
sysselsättning och för ökad välfärd, dvs. med fokus på de näringsgeografiska 
sambanden. 

De näringsgeografiska sambanden inom en region kan illustreras på olika sätt. Det 
vanligaste sättet är med hjälp av arbetspendling. Genom en ökad arbetspendling 
knyts tidigare separata arbetsmarknader ihop och regionerna blir större. Den nya 
större arbetsmarknaden – den förstorade regionen – omfattar då både fler boende 
och fler arbetstillfällen än tidigare. 

Regionförstoring är en effekt av arbetskraftens växande geografiska rörlighet. På 
1950-talet uppgick det sammanlagda dagliga resandet till cirka 10 km per invå-

                                                 
4 bl.a. Gidlund 
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nare och dag. Idag uppskattas motsvarande siffra till mer än 50 km per invånare 
och dag. 

Lokala arbetsmarknader (LA) är funktionella regioner som avgränsas utifrån sta-
tistik över arbetspendling. Det är inom respektive LA som behovet av arbetskraft i 
huvudsak ska tillgodoses. En LA kan bestå av en eller flera kommuner. Indelning-
en i LA förändras över tiden efter hur pendlingsströmmarna ändrar omfattning och 
inriktning 

Tar man fasta på hur pendlingsmönstren utvecklats de senaste trettio åren får man 
en tydlig bild över regionförstoringens långsiktiga utveckling. I början av sjuttio-
talet fanns det nära 190 lokala arbetsmarknader i landet. Åtta av tio lokala arbets-
marknader hade då mindre än 50 000 invånare. 150 av landets nuvarande 290 
kommuner utgjorde en egen lokal arbetsmarknad. 

I början av åttiotalet hade antalet lokala arbetsmarknader minskat till 140. Det 
fanns då fortfarande drygt 100 marknader med färre än 50 000 invånare. 

Mellan början av åttiotalet och fram till första delen av nittiotalet minskade antalet 
lokala arbetsmarknader med ytterligare 30 stycken. Enligt SCB:s officiella av-
gränsning som avser 2003 hade antalet lokala arbetsmarknader minskat till 87. År 
2005 uppgick antalet lokala arbetsmarknader till 82. 

Tillväxtverket (tidigare Nutek) delar in Sverige i 72 funktionella analysregioner 
(FA-regioner). Den nuvarande indelningen – från 2005 – baseras främst på pend-
lingsstatistik från 2003. Hänsyn har även tagits till faktorer som trender i arbets-
pendlingen och annat som kan förändra resmönstren på ett genomgripande sätt. 
Indelningen bygger även på utvecklingstendenser i arbetspendlingen och tanken är 
att indelningen, som främst är tänkt att användas vid regionala analyser, ska kunna 
ligga fast under minst tio år. 

Kalmar län omfattar fyra FA-regioner, Kalmar (6 kommuner), Oskarshamn (3), 
Vimmerby (2) och Västervik. Hela Östergötlands län exklusive Ydre kommun 
utgör en enda FA-region. Ydre ingår i Tranåsregionen i Jönköpings län. 

FA-regionerna kallades tidigare för Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-
regioner). Namnbytet gjordes för att minska risken för sammanblandning med 
SCB:s Lokala arbetsmarknader (LA). 

Enligt SCB omfattar Kalmar län 2011 fyra lokala arbetsmarknader, Kalmar (6 
kommuner), Oskarshamn (3), Vimmerby (2) och Västervik, dvs.indelningen är 
identisk med FA-regionerna. Östergötlands län omfattar två lokala arbetsmark-
nader, Linköping (10 kommuner inkl. Ydre) och Norrköping (4).  

Västerviks kommun utgör således en egen lokal arbetsmarknad och har gjort det 
under åtminstone de senaste 25 åren. 
Av Västerviks 16 484 förvärvsarbetande 2011 är det 1 922 (12 procent) som dag-
ligen pendlar ut från kommunen. Av dessa pendlar 43 procent till kommuner i 
Kalmar län och 57 procent till övriga landet. 1 256 personer pendlade in till kom-
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munen. Vimmerby och Oskarshamn är de kommuner som har det största pend-
lingsutbytet med Västerviks kommun såväl ut som in. Antalet utpendlare till Lin-
köping och Norrköping kommer först på tredje respektive femte plats. 

6.2 Den regionala tillhörigheten? 
Den parlamentariska Ansvarskommittén fick i uppdrag att analysera och lämna 
förslag på hur ansvaret för uppgifter med anknytning till regional utveckling borde 
fördelas mellan staten och den kommunala nivån. Om kommittén fann det motive-
rat skulle den dessutom lämna övergripande förslag på förändringar av nuvarande 
kommun-, landstings-, och länsindelning. I sitt slutbetänkande föreslog Ansvars-
kommittén att Sverige borde delas in i 6–9 regionkommuner, med bl.a. ansvar för 
hälso- och sjukvården, men utan att närmare precisera den geografiska utform-
ningen av dessa.  

Flertalet landsting i landet har efter utredningen på olika sätt behandlat och låtit 
utreda konsekvenser av alternativa regionindelningar och i vissa fall har ansök-
ningar om nya regioner lämnats in till staten. Regeringen har beslutat om några 
nya regioner, men i inget fall har några sammalläggningar av landsting beslutats. 

I betänkandet Statens regionala förvaltning, förslag till en angelägen reform 
(SOU 2012:81), föreslås bl.a. en gemensam statlig regional indelning för flera 
statliga myndigheter. För södra och sydöstra Götaland föreslås Skåne, Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län utgöra ett regionalt område, Östergötland och Jönkö-
ping ett annat.  

Enligt nämnda utrednings bedömning är det inte lämpligt med ett så stort admi-
nistrativt område som Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för den stat-
liga regionala förvaltningen (länsstyrelserna). I utredningen bedöms att länsstyrel-
serna i Kronobergs respektive Kalmar län är för små för att kunna bedriva en ef-
fektiv verksamhet och mot den bakgrunden bör läggas samman med Växjö som 
sätesort. Utredningen konstaterar att gränserna för lokala arbetsmarknader inom 
området inte bryts med undantag av en kommun (Osby) på gränsen mellan Skåne 
och Kronobergs län.  

Även länsstyrelserna i Jönköping respektive Östergötlands län bedöms som för 
små för att kunna bedriva en effektiv verksamhet och föreslås därför läggas sam-
man. Regeringen har valt att inte, åtminstone inte för närvarande, genomföra ut-
redningens förslag. 

Landstingen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har i november 2011 
ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att arbeta för en sydsvensk regionbild-
ning fr.o.m. 2019.  

Remissvaren från kommunerna i Kalmar län på landstingens avsiktsförklaring 
pekar på att det finns en samstämmig syn på behovet av en regionförstoring men 
skilda uppfattningar om hur regionfrågan bör lösas. Samtliga kommuner ställer sig 
bakom behovet av att ingå i en större regionbildning 2015 eller 2019. Kommuner-
na i södra delen av länet ställer sig bakom en regionbildning tillsammans med 
Skåne, Kronoberg och Blekinge medan kommunerna i norra delen av länet hellre 
ser en regionlösning tillsammans med övriga län i Småland samt Östergötland. I 
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vissa fall anser man att även Blekinge bör ingå.  

Ju längre norrut i Kalmar län man kommer desto starkare förefaller motståndet 
mot att ingå i en sydsvensk region vara. I Västerviks remissvar påpekas bl.a. att en 
Västerviksbo bara har 10 mil till Linköping men drygt 40 mil till Malmö. Flera 
kommuner i norra och mellersta länsdelen önskar att andra regionindelningar ana-
lyseras innan beslut fattas. Frågan är vilken betydelse de låsningar kring region-
frågan som finns i omgivande län har för de ställningstaganden som Kalmar läns 
landsting har tagit. Några kommuner har i sina remissvar framhållit att den opti-
mala lösningen vore en regionbildning bestående av Smålandslänen och Östergöt-
land.              

6.3 Slutsatser – näringsgeografin 
Utredningens slutsats i fråga om de näringsgeografiska sambanden är att en indel-
ningsändring som innebär att Västerviks kommun överförs till Östergötlands län 
och landsting knappast strider mot indelningslagens intentioner ifråga om att 
skapa administrativa enheter som underlättar för professionell service och sam-
hällsplanering. Men samtidigt finns det argument som talar för att man kanske bör 
avvakta vad som händer i regionfrågan i stort innan man går vidare i frågan.  

7 Statlig verksamhet 
En indelningsändring som innebär att Västerviks kommun överförs till Östergöt-
lands län och landsting kommer att påverka den statliga organisationen på region-
al nivå liksom verksamheten i olika regionala förbund och intresseorganisationer. 

Hur och på vilket sätt är emellertid svårt att uttala sig om. Som framhålls i till-
äggsdirektiven till den statliga Ansvarskommittén (Fi2003:02) är samhällsorgani-
sationen på regional nivå komplex med många statliga och regionala aktörer. Det 
finns också en stor geografisk variation när det gäller olika aktörers regionala in-
delning och detta gäller särskilt statliga myndigheter. 

Samtidigt har den regionala nivåns betydelse för att åstadkomma hållbar utveckl-
ing och tillväxt alltmer kommit att uppmärksammas. Det är lokalt och regionalt 
som förutsättningarna är bäst att ta tillvara och främja den regionala utvecklingen. 

Utredningen har inte funnit några starka skäl som talar för att en effektiv statlig 
förvaltning skulle försvåras om Västerviks kommun överförs från Kalmar till Ös-
tergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötland torde vara lika skickad att främja 
utvecklingen i Västervik och att verka för att invånare, företag och organisationer 
får det stöd och den service som behövs.  
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8 Preliminär ekonomisk reglering 
Enligt indelningslagen ska en preliminär ekonomisk reglering upprättas inför re-
geringens beslut om en eventuell indelningsändring. 

Bestämmelser om den ekonomiska regleringen vid en indelningsändring finns i 
indelningslagen (1 kap. 6 §, SFS 1979:411). Uppläggningen av den ekonomiska 
regleringen vid en indelningsändring är beroende av vilken typ av indelningsänd-
ring det är fråga om: 

1. sammanläggning av kommuner/landsting 

2. delning av kommuner/landsting 

3. överföring av ett område från en primär- eller landstingskommun till en 
annan primär- eller landstingskommun. 

Den ekonomiska reglering som blir aktuell om Västerviks kommun ska överföras 
till Östergötlands län och landsting handlar således om alternativ 3. 

Vid områdesöverföring från ett landsting till ett annat blir indelningsändringens 
omfattning avgörande både för frågan om en ekonomisk reglering behövs över 
huvud taget och för frågan om regleringen ska avse andelar i det odelade lands-
tingets hela förmögenhet eller endast till överföringsområdet lokaliserade till-
gångar och skulder samt i vilken utsträckning ersättning skall lämnas för överförd 
egendom. 

Utredningen bedömer att en ekonomisk reglering bör göras vid en eventuell indel-
ningsändring men att regleringen endast bör avse till överföringsområdet lokali-
serade tillgångar och skulder.  

Det övergripande syftet med den ekonomiska regleringen är att fördela den kom-
munala förmögenheten, eller delar därav, på ett ändamålsenligt och rättvist sätt. 

Lagstiftningen utgår från att parterna i princip har avtalsfrihet när det gäller regle-
ringens sakliga innehåll. Regeringen ska dock fastställa regleringen när indelning-
sändringen beslutas. Tidigast möjliga datum för den aktuella indelningsändringens 
ikraftträdande är den 1 januari 2019. 
Utredningens förslag till preliminär ekonomisk reglering om Västerviks kommun 
finner att man vill gå vidare i indelningsfrågan redovisas nedan. 

Östergötlands läns landsting övertar 

1. tillgångar och skulder samt byggnader och anläggningar hänförliga till lands-
tingsverksamheten i Västerviks kommun 

2. fordon, maskiner och inventarier hänförliga till sjukvården samt tandvården i 
Västerviks kommun 

3. ansvaret för de borgens- och ansvarsförbindelser som tecknats före indelning-
sändringen och som är hänförliga till landstingsverksamheten i Västerviks 
kommun 
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4. förpliktelserna gentemot anställda som vid indelningsändringen har sin arbets-
plats helt knuten till landstingsverksamheten i Västerviks kommun samt för-
pliktelserna mot avgångna landstingsanställda som tidigare haft sin arbetsplats 
i kommunen. 

 

9 Sammanfattande slutsatser och utlåtande 

9.1 Slutsatser 

Landstingens ekonomi 

Indelningslagens intentioner innebär att en indelningsändring inte får resultera i en 
otillfredsställande ekonomi i de berörda landstingen. 
Utredningen kan inte dra någon annan slutsats än att en indelningsändring har 
mycket liten inverkan på landstingens ekonomi om man bortser från de omställ-
ningskostnader som kommer att uppstå vid ett länsbyte och detta gäller såväl Ös-
tergötlands som Kalmar läns landsting. De ekonomiska effekterna av en indel-
ningsändring handlar om motsvarande +- 2 öre på skatten. 

Men det blir en stor utmaning för de berörda landstingen att hantera alla de effek-
ter som följer av att sjukvårdsstrukturen behöver ses över och göras om i respek-
tive län. Västervik har ett eget sjukhus med en betydande andel patienter från öv-
riga kommuner i Kalmar län. Det egna patientunderlaget i Västerviks kommun är 
långt ifrån tillräckligt för att kunna garantera fortsatt verksamhet i oförändrad om-
fattning vid ett eventuellt länsbyte. 

Det har inte ingått i utredningens uppdrag att utreda de strukturella omställnings-
kostnader/effekter som kommer att uppstå för de berörda landstingen och inte 
heller vad som kommer att hända med Västerviks sjukhus vid en eventuell indel-
ningsändring. Utredningens bedömning är dock att en indelningsändring som in-
nebär att endast Västerviks kommun flyttas över till Östergötlands län och lands-
ting kan få stora ekonomiska konsekvenser både för Västerviks sjukhus och de 
berörda landstingens ekonomier och också för boende i upptagningsområdet. 

Mot den bakgrunden anser utredningen att de ekonomiska frågorna behöver utre-
das vidare innan kommunen tar beslut om man vill går vidare i frågan. Vidare 
föreskriver indelningslagen att samråd ska ske med dem som har intresse av frå-
gan. 

En indelningsändring som innebär att Västerviks kommun överförs till Östergöt-
lands län och landsting kan således strida mot indelningslagens intentioner om 
acceptabla förändringar vad beträffar landstingens ekonomi och verksamhet i 
stort. 

Kommunens ekonomi 

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas inte nämnvärt av en ändrad 
läns- och landstingsindelning. Men kommunen får ett potentiellt utrymme för att 
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sänka skatten marginellt. 

Skattebetalarperspektivet  

För skattebetalarna i Västerviks kommun kan den eventuella indelningsändringen 
bli svagt positiv eftersom det kan bli fråga om en mindre skattesänkning. Om 
Kalmar läns landsting genomför den aviserade skattehöjningen på 25–50 öre blir 
vinsten av ett eventuellt länsbyte större sett i ett skattebetalarperspektiv. Detta ska 
dock ställas mot risken för betydande neddragningar vid Västerviks sjukhus, al-
ternativt nedläggning.   

Landstingens verksamhet i stort 

För att en indelningsändring ska komma i fråga kräver indelningslagen att den ska 
leda till acceptabla förändringar vad beträffar landstingens verksamhet i stort. 
Utredningens slutsatser vad beträffar effekterna på den landstingskommunala 
verksamheten i stort vid en eventuell indelningsändring kan sammanfattas enligt 
följande. 

• En indelningsändring som innebär att endast Västerviks kommun överförs 
till Östergötlands län och landsting bedöms ha stor inverkan på sjukvårds-
strukturen i de båda landstingen och därmed också på hälso- och sjukvår-
den i stort, varför fortsatt utredning krävs om kommunen finner att man 
vill gå vidare i frågan.  

Demografi och demokrati 

Indelningslagens intentioner är att en indelningsändring ska leda till bättre villkor 
för kommunaldemokratin och en större samhörighet människor emellan (det de-
mografiska perspektivet). 
Utredningens slutsats i demokratifrågan är att ett eventuellt länsbyte för Väster-
viks kommun inte strider mot indelningslagens intentioner. Kalmar län har tidi-
gare varit uppdelat i två landsting, Kalmar norra och Kalmar södra. Det kan inte 
uteslutas att invånarna i Västervik känner större samhörighet med delar av Öster-
götland än med södra Kalmar län.  

Näringsgeografiska samband 

Näringsgeografi handlar om bebyggelsestruktur, pendling, flyttströmmar m.m. 
Indelningslagens intentioner i fråga om de näringsgeografiska sambanden handlar 
om att åstadkomma administrativa enheter som underlättar för professionell ser-
vice och samhällsplanering. 

Utredningens slutsats i fråga om de näringsgeografiska sambanden är att en indel-
ningsändring som innebär att Västerviks kommun överförs till Östergötlands län 
och landsting knappast strider mot indelningslagens intentioner. Men samtidigt 
finns det argument som talar för att man kanske bör avvakta vad som händer i 
regionfrågan i stort innan man går vidare i frågan.  
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Statlig verksamhet m.m. 

Utredningen har inte funnit några starka skäl som talar för att en effektiv statlig 
förvaltning skulle försvåras om Västerviks kommun överförs från Kalmar till Ös-
tergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötland torde vara lika skickad som länssty-
relsen i Kalmar att främja utvecklingen i Västervik och att verka för att invånare, 
företag och organisationer får det stöd och den service som behövs.  

Hinder mot en ändrad länsindelning 

Utredningen har heller inte funnit något som skulle försvåra en effektiv samhälls-
planering om Västerviks kommun överförs till Östergötlands län och landsting 
och mot den bakgrunden drar utredningen slutsatsen att det heller inte föreligger 
hinder för att även ändra länsindelningen. 

Personalfrågor 

De som arbetar inom landstingsverksamheten i Västerviks kommun förutsätts bli 
överförda till Östergötlands läns landsting vid en indelningsändring. Vidare förut-
sätts att landstinget i Östergötland tar över samtliga förpliktelser mot såväl an-
ställda som tidigare anställda inom landstingsverksamheten i Västervik. 

9.2 Utlåtande 
I utredningens uppdrag ingår att pröva om förutsättningarna för att en indelnings-
ändring ska komma ifråga är uppfyllda. Att fatta beslut i indelningsfrågor är en 
uppgift för regeringen. 

Som framgår av vad som ovan redovisats anser utredningen att samtliga kriterier 
utom vad indelningslagen säger om acceptabla förändringar beträffande lands-
tingens ekonomi och landstingsverksamheten i stort är uppfyllda. 

Effekterna på landstingens ekonomi och verksamhet kommer åtminstone under en 
omställningsperiod att bli rätt stora. 

Det finns således skäl talar både för och emot ett länsbyte. Utredningens princi-
piella ståndpunkt är att Västerviks kommuns uppfattning bör tillmätas stor vikt när 
det gäller ärendets fortsatta prövning. Men det är uppenbart att fortsatt utredning 
krävs om kommunen finner att man vill gå vidare i frågan.  
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Bilaga 1 Konsekvenser om både Västervik och Vimmerby 
byter län 
 
Tabell 1 Landstingens intäkter från skatter och bidrag i inkomstutjämningen 
före och efter en eventuell indelningsändring 2012. (Skatteväxling och skatte-
sänkning för Östergötland från 2014 ej beaktat) 
 

 
  Före ändring Efter ändring 

  
Västervik 
Vimmerby Kalmar  Östergötland Kalmar  Östergötland 

Antal inv. 1/11 
2011 51 387 233 076 431 061 181 689 482 448 
Utdebitering 2012 10,87 10,27 10,87 10,27 
Länsvis skattesats 8,72 10,40 8,72 10,40 
Uppräknat skatteunderlag 
(mkr) 40 111 75 053 31 416 83 748 
Garanterat skatteunderlag 
(mkr) 49 549 91 638 38 625 102 562 
Underlag för utjämning 
(mkr) 9 438 16 585 7 209 18 814 
Skatteintäkter (mkr) 4 360 7 708 3 415 8 601 
Inkomstutjämning (mkr) 823 1 725 629 1 957 
Summa skatt och inkomstut-
jämning (mkr) 5 183 9 433 4 044 10 558 
Intäktsförändring (mkr) 

 
– 1 140 1 125 

Summa skatt och inkomstut-
jämning (kr/inv) 22 238 21 883 22 255 21 883 
Intäktsförändring (kr/inv) 

 
18 1 

 
Källa: SCB och egna beräkningar 
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Tabell 2 Landstingens intäkter från skatter och bidrag i inkomstutjämning-
en före och efter en eventuell indelningsändring 2014 (inkl. skatteväxling 
och skattesänkning för Östergötland med 0,25 kr) 
 

 
  Före ändring Efter ändring 

  
Västervik 
Vimmerby Kalmar  Östergötland Kalmar  Östergötland 

Antal inv. 30/6 
2013 51 316 

233 
669 435 481 182 353 486 797 

Utdebitering 2014 
 

10,87 10,67 10,87 10,67 
Länsvis skattesats 

 
8,72 10,15 8,72 10,15 

Uppräknat skatteunderlag (mkr) 42 338 80 754 33 196 89 896 
Garanterat skatteunderlag (mkr) 53 029 98 828 41 383 110 474 
Underlag för utjämning (mkr) 10 691 18 074 8 187 20 578 
Skatteintäkter (mkr) 

 
4 602 8 616 3 608 9 592 

Inkomstutjämning (mkr) 932 1 835 714 2 089 
Summa skatt och inkomstut-
jämning (mkr) 5 534 10 451 4 322 11 681 
Intäktsförändring (mkr) 

   
– 1 212 1 230 

Summa skatt och inkomstut-
jämning (kr/inv) 23 685 23 999 23 703 23 995 
Intäktsförändring (kr/inv) 

  
18 – 4 

 

  
Källa: SCB och egna beräkningar 
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Tabell 3 Landstingens beräknade standardkostnader samt bidrag resp. avgif-
ter i kostnadsutjämningen i kr/inv., dels 2012 i dagens system, dels enligt för-
slag för 2014 (kr/inv. efter befolkningsandel). 
 

 

Folk-
mängd 
31dec 

Hälso-
ochsjuk-

vård 
Gles- 
bygd 

Befolk-
nings-

för-
änd-
ring Löner 

Kollek- 
tiv- 

trafik 

Struk-
tur- 
kost-
nad 

Tillägg/ 
avdrag 

Nuvarande 
        Kalmar 233 536 20 005 107 0 – 38 404 20 478 338 

Östergötland 429 642 18 995 – 85 0 – 38 708 19 580 – 560 
Kalmar exkl. Väs-
tervik o Vim-
merby 181 855 20 005 107 0 – 38 404 20 478 338 
Östergötland inkl 
Västervik o 
Vimmerby 481 323 19 103 – 64 0 – 38 675 19 676 – 464 
Förslag 

        Kalmar 233 548 20 808 79 0 – 79 534 21 342 470 
Östergötland 433 784 20 128 – 39 0 – 79 700 20 710 – 162 
Kalmar exkl Väs-
tervik o Vim-
merby 182 253 20 808 79 0 – 79 534 21 342 470 
Östergötland inkl 
Västervik o 
Vimmerby 485 079 20 200 – 27 0 – 79 682 20 777 – 95 
 
Källa: SCB och egna beräkningar 
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Tabell 4 Landstingens kostnader för olika verksamheter 2012 före och efter 
en indelningsändring (kr/inv. efter befolkningsandelen) 
 

Verksamhet 

Före Efter 

Östergötland Kalmar Östergötland Kalmar 
Primärvård  3 549 3 738 3 569 3 738 
Specialiserad somatisk vård 11 411 12 353 11 511 12 353 
Specialiserad psykiatrisk vård 1 629 1 743 1 641 1 743 
Övrig hälso- och sjukvård 1 834 1 537 1 803 1 537 
Politisk verksamhet 140 163 143 163 
Tandvård 542 535 541 535 
Läkemedel inom förmånen  1 933 2 085 1 949 2 085 
Summa hälso-och sjukvård  
exkl. tandvård 20 497 21 619 20 616 21 619 
Regional utveckling, totalt 2 003 2 269 2 031 2 269 
Därav trafik   1 665 1 768 1 676 1 768 
Utanför verksamheten5 648 317 613 317 
Jämförelsestörande poster – 263 – 240 – 260 – 240 
Nettokostnad totalt efter befolk-
ningsandel 23 428 24 500 23 541 24 500 

 
Källa: Landstingens resultaträkningar och egen beräkning 
 

                                                 
5 Här ryms interna ränteintäkter och pensionsutbetalningar under konto 446. 
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Tabell 5 Landstingens resultaträkningar 2012 före respektive efter en indel-
ningsändring (kr/inv6.) 
  

  
Före Efter ändring 

Kalmar Östergötland Kalmar  Östergötland 
Verksamhetens nettokostnad – 24 500 – 23 429 – 24 500 – 23 542 
Skatteintäkter 18 957 18 056 19 025 18 018 
Generella statsbidrag o ut-
jämning 3 668 3 227 3 593 3 379 
Övriga generella bidrag 2 483 2 416 2 481 2 424 
Finansnetto 30 512 30 450 
Resultat före extraordinära 
poster 638 782 628 729 
Resultatförändring 

 
– 9 – 53 

Utdebiteringseffekt (kr/skr) 
  

– 0,01 – 0,03 
 
Källa: Landstingens resultaträkningar och egen beräkning 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
6 Avser folkmängd 31/12 2012 
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