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Les lois communales da 21 mars 1862 fixent la manière dont les affaires 
des communes doivent être réglées. D'après ces lois, chaque paroisse à la cam
pagne forme une commune, et il en est de même de chaque ville. Les questions 
relatives à l'église et aux écoles primaires sont résolues dans l'assemblée parois
siale (byrknstämma); les questions relatives à l'assistance publique, ainsi que 
toutes les autres questions sur lesquelles la commune a le droit de décider, 
appartiennent d'ordinaire à la campagne à l'assemblée communale (kommunal-
stämma) et dans les villes au conseil municipal (stadsfullmäktige). 11 y a encore 
à la campagne des agglomérations, dites municipalsamhällen, qui ont dans certains 
cas une administration communale particulière, en même temps qu'à tout autre 
égard elles appartiennent à la commune rurale sur le territoire de laquelle elles 
sont situées. Enfin il existe pour chaque département (län) une représentation 
(landsting) pour l'administration des affaires communes du département; seule
ment il est à observer que les villes Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping 
et Gävle ne participent pas à cette représentation. 

En 1914, les recettes des communes, qui comportaient une somme totale de 
218,381,537 conr. (tabl. no 4, col. 12), dont 66,230.620 cour. pour les com
munes rurales et 152,150,917 cour. pour les villes, résultaient des sources suivantes: 
loyers, rentes etc. (col. 4), impôts sur les revenus etc. (col. 5), subventions 
de l'État (col. 6), droits sur la vente en détail des spiritueux (col. 7), antres 
(coll. 8—11). 

Résumé de la Statistique des finances des communes en 1914. 

Les dépenses, montant, en 1914, à un total de 237.185.574 conr. (tabl. n° 
4, col. 20), savoir 68,887,387 cour. dans les communes rurales et 168,298,187 
cour. dans les villes, se divisent entre les titres suivants: églises et clergé (col. 
13), éeoles primaires (col. 14), assistance publique (col. 15), hygiène publique 
(col. 16), enseignement secondaire etc. (col. 17), places publiques, communications 
etc. (col. 18) et autres (col. 19). 

Les actifs des communes rurales montaient, en 1914, à 185,808,565 cour. et 
ceux des villes à 806,110,029 cour., ce qui fait nne somme totale de 991.918,594 
cour. (tabl. n° 4, col. 25). Le total des passifs était de 665.161.591 cour. 
(col. 26), dont 76,485,545 cour. pour les communes rurales et 588,676,046 cour. 
pour les villes. Pendant l'année, on faisait des emprunts de 90,587,390 cour. 
(col. 21) et des paiements de dettes de 48,527,298 cour. (col. 22). 

Pour les agglomérations dites municipalsamhällen les recettes comportaient, 
en 1914, 1,339,487 cour. (tabl. no 5, col. 14) et les dépenses 1,833,321 conr. 
(col. 27). Les actifs montaient à 6,991,275 cour. (col. 32) et les passifs à 
5,483,042 cour. (col. 33). 

D'après le tableau n° 6, les recettes des représentations des départements 
comportaient, en 1914, une somme totale de 16,052,782 cour. (col. 14). Les 
dépenses montaient à un total de 18,661,443 conr. (col. 26). Les actifs s'élevaient 
à 55,597,730 conr. (col. 33) et les passifs à 25,277,309 cour. (col. 34). 

(1 couronne = l .39 franc). 
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T I L L K O N U N G E N . 

A v sin underdåniga berättelse angående kommunernas fat
tigvård och finanser år 1914 får Statistiska centralbyrån 
härmed överlämna den andra avdelningen, vari redogöres 
för kommunernas, municipalsamhällenas och landstingens 
finansiella förhållanden under ifrågavarande år. 

1—183303. Kommunernas finanser år 1914. 

De jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 decem
ber 1874, den 30 juli 1875 och den 1 december 1911 till 
centralbyrån insända primäruppgifter, vilka legat till grund 
vid utarbetandet av denna redogörelse, utgöra ett antal 
av 5,217, och har centralbyrån med anledning av befintliga 



II Kommuner. 

fel och ofullständigheter i dessa primärnppgifter utfärdat 
ej mindre än l,807 anmärkningsmemorial, varav en stor del 
avsett komplettering av do meddelade uppgifterna rörande 
kommunerna på grund av lagen den 18 september 1909 till
fallna inkomster av skogsaccis, vilka uppgifter i åtskilliga 
fall befunnits mer eller mindre ofullständiga. 

De i berättelserna för åren 1911—1913 förekommande 6 
tabellerna, av vilka tab. 1—4 redogöra för kommunernas, 
tab. 5 för municipalsamhällenas och tab. 6 för landstingens 
finansiella förhållanden, hava nu tillökats med en (tab. 7), 
vari redogöres för prästlönekassorna i de pastorat, där lagen 
om reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 
1910 vunnit tillämpning. I avseende på uppställningen i 
övrigt ansluter sig förevarande redogörelse till berättelserna 
för de närmast föregående åren. 

A) Kommuner. Antalet hommuner i hela riket uppgick un
der år 1914 till 2,510 (tab. 4, kol. 2), därav 2,377 landskom
muner (tab. 2, kol. 2) och 133 stadskommuner, nämligen 100 
städer oeh de 33 köpingar, vilka bilda egna kommuner. 
Enär dessa köpingar i kommunalfinansiellt hänseende äro 
närmast jämförliga med städerna, hava de. nämligen här 
sammanförts med dessa. Övriga köpingar hava däremot 
upptagits å landsbygden i förening med de landskommuner, 
vilka de tillhöra. Av sistnämnda köpingar har en del dess
utom sina egna finanser, för vilka redogöres i tab. 5. Sedan 
näst föregående år hava 7 kommuner tillkommit, nämligen 
Valdemarsviks köping i Östergötlands län. Nässjö stad i 
Jönköpings, Skurups köping i Malmöhus, Ljusdals köping i 
Gävleborgs, Hörnefors och Burcå i Västerbottens samt Ju-
nosuando i Norrbottens län, varemot de förutvarande kom-

Tab. A. Förhållandet emellan särskilda slag av beskattningsbar inkomst jämte fördelning av kommunerna efter utdebiteringen pr 
100 kr. inkomst år 1014. 



Kommuner. Beräknad (beskattningsbar) inkomst och utdebitering. III 

munerna S:t Peters kloster och Skövde landskommun inför
livats, den förra med Lunds och den senare med Skövde 
stad, och har således antalet i det hela ökats med 5. 

Om de fall, då en kyrkosocken befunnits vara fördelad i 
tvenne kommuner eller då två eller flera kyrkosocknar varit 
förenade om gemensam kommunalförvaltning eller gemen
samma kyrko- och folkskoleräkenskaper, meddelas upplys
ningar i anmärkningarna till tab. 1 och 3, till vilka därför 
torde få hänvisas. Härvid må dock särskilt framhållas, att 
då en landskommun i fråga om kyrkostämmans angelägen
heter har gemensamhet med stad, hithörande räkenskaper 
vanligen redovisats i tab. 3 i sammanhang med stadens, 
varemot i tab. 1 och 2 upptagits en del kyrkostämmoräken
skaper, som även avse de till stadskommunerna räknade 
köpingarna. 

Det torde ock böra erinras, att, enär städerna Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle icke deltaga i lands
ting, omfattar den i tab. 3 meddelade redogörelsen för dessa 
städer jämväl en del förhållanden, om vilka tab. 6 inne
håller uppgifter beträffande riket i övrigt. 

I likhet med vad som ägt rum i föregående underdåniga 
berättelser har även nu det förfaringssätt följts vid upp
gifternas bearbetande, att i tab. 1 och 2 sammanförts såväl 
kyrko- som kommunalstämmoräkenskaperna och på samma 
sätt i tab. 3 för varje stadskommun de av kyrkostämma och 
stadsfullmäktige eller, i 2 fall, av allmän rådstuga granskade 
räkenskaper. Ifrågavarande städer, där stadsfullmäktige 
icke finnas, äro numera endast Östhammar och Skanör med 
Falsterbo. 

B) Beräknad (beskattningsbar) inkomst och utdebitering. Den 
beskattningsbara inkomst, för jordbruksfastighet beräknad 
efter 6 procent och för annan fastighet efter 5 procent av 
det uppskattade värdet, vilken enligt de till Statistiska 
centralbyrån insända primäruppgifterna legat till grund 
för utdebiteringen av de under år 1914 influtna kommunal-
utskylderna, utgjorde 1,716,349,970 kr. (tab. 4, kol. 3), varav 
674,082,431 kr. belöpte sig på landskommunerna (tab. 2, 
kol. 6) samt 1,042,267,539 kr. på stadskommunerna (tab. 3, kol. 
5), ocb fördelade sig med 215,616,870 kr. på jordbruksfastig
het, 234,691,029 kr. på annan fastighet samt 1,266,042,071 kr. 
på kapital och arbete, utgörande, enligt vad tab. A utvisar, 
resp. 12.5 %, 13.7 % och 73.8 % av hela inkomstsumman. Ök
ningen i jämförelse med den beskattningsbara inkomst, som 
enligt det nästföregående årets taxeringar legat till gruud 
för utdebiteringen av de under år 1913 influtna utskylderna, 
framgår av följande översikt: 

Enligt förestående översikt, vari likväl ingen hänsyn tagits 
till områdesöverflyttningar mellan land och stad, skulle 

alltså den beskattningsbara inkomsten hava sedan näst 
föregående år ökats med 10.7 %. för landskommunerna och 
109 °« för stadskommunerna. Om åter de vid 1914 års 
ingång tillkomna köpingskommunerna Valdemarsvik, Skurup 
oeh Ljusdal samt Nässjö stad jämte de förutvarande lands
kommunerna S:t Peters kloster och Skövde landskommun 
även för år 1913 hänföras under stadskommunerna, skulle 
ökningen för landskommunerna uppgå till 11.4 % och för 
stadskommunerna stanna vid 10.5%. — Den ovanligt stora 
ökning av den beskattningsbara inkomsten av jordbruks
fastighet, som tabellen utvisar, står tydligen i samband med 
den under år 1913 företagna allmänna omtaxeringen av fast 
egendom. 

Av den beskattningsbara inkomst å sammanlagt 674,082,431 
kr., ä vilken landskommunernas utskylder utdebiterades, 
kommo på jordbruksfastighet 211,084,765 kr., på annan 
fastighet 59,740,033 kr. samt på kapital och arbete 403,257,633 
kr., och ingingo dessa belopp i förenämnda inkomstsumma 
med resp. 31.3 %, 89 % och 59.8%, motsvarande resp. 30.1 % 
8.8 % och 61.1 % för det näst föregående året. 

Av de särskilda länen hade, vad landsbygden beträffar, Mal
möhus län den högsta beskattningsbara inkomsten, nämligen 
63,501,381 kr., och följde Stockholms och Kopparbergs lån, 
det förra med 47,526,385 kr. oeh det senare med 45,980,819 
kr., närmast därefter. Endast i tvenne län uppgick den beräk
nade inkomsten av jordbruksfastighet till mer än hälften av 
hela inkomstsumman, nämligen i Skaraborgs län (52.6 %) och 
Hallands län (52.0 %). I de återstående 22 länen, nämligen 
Gottlands, Kalmar, Jämtlands, Jönköpings, Kristianstads, 
Värmlands, Blekinge, Östergötlands, Kronobergs, Väster
bottens, Malmöhus, Uppsala, Södermanlands, Älvsborgs, Väst
manlands, Örebro, Kopparbergs, Västernorrlands, Gävleborgs, 
Göteborgs och Bohus, Stockholms oeh Norrbottens län, under
steg däremot inkomsten av jordbruksfastighet mer eller 
mindre 50 % av hela inkomstsumman, utvisande sitt lägsta 
belopp för det sist anförda länet (11.2 %). Den beräknade 
beskattningsbara inkomsten av annan fastighet var relativt 
högst i Stockholms län (17.2 %) samt av kapital och arbete 
i Norrbottens län (84.2 %). 

Bland rikets landskommuner hade följande 39 en beskatt
ningsbar inkomst överstigande 2 millioner kr., nämligen: 



IV Beräknad (beskattningsbar) inkomst ocb utdebitering. 

Dessutom funnos 69 landskommuner, vilkas beskattnings
bara inkomst uppgick till mer än 1 million kronor. 

Å andra sidan funnos 2 kommuner, där hela inkomst
summan ej uppgick ens till 10,000 kr., nämligen Norra Säm 
och Södra Vånga, båda i Älvsborgs län, den förra kommu
nen med 9,240 kr. och den senare med 9,384 kr. 

Medelbeloppet av den beskattningsbara inkomsten för 
varje landskommun över huvud utgjorde 283,585 kr., därav 
för jordbruksfastighet 88,803 kr., för annan fastighet 25,132 
kr. samt för kapital och arbete 169,650 kr. 

För stadskommunerna uppgick den beskattningsbara in
komsten, såsom här ovan anförts, till 1,042,267,539 kr., varav 
4,532,105 kr. belöpte sig på jordbruksfastighet, 174,950,996 
kr. på annan fastighet samt 862,784,438 kr. på kapital och 
arbete, utgörande resp. 0.4 %, 16.8 % och 82.8 % av hela in
komstsumman. Bland rikets städer hade Stockholm den 
högsta beskattningsbara inkomsten, 388,961,900 kr., och Sig
tuna den lägsta, 223,800 kr. 

Utdebiteringen pr 100 kr. beskattningsbar inkomst redo
visas för landskommunerna i kol. 5—7 i tab. 1 samt för 
stadskommunerna i kol. 6 och 7 i tab. 3, och avse dessa 
utdebiteringar sammanlagda beloppen av de efter den beskatt
ningsbara inkomsten uttaxerade medel, vilka beslutits av så
väl kyrkostämma som kommunalstämma eller av kyrkostäm
ma och stadsfullmäktige (allmän rådstuga). För försam
lingarna i de pastorat, där lagen om reglering av präster
skapets avlöning den 9 december 1910 vunnit tillämpning 
och där således de för nämnda ändamål debiterade utskyl-
derna utgått efter den beräknade beskattningsbara inkomsten, 
omfatta de i tab. 1 och 3 angivna debiteringssatserna även 
ifrågavarande utskylder, för så vitt uppbörd därav ägt rum 
under år 1914. Detta är även förhållandet med vissa städer, 
där äldre löneresolutioner ännu äro gällande. 

I de fall, då en kommun omfattar två eller flera försam
lingar med olika utdebitering, har antingen redogörelse för 
de särskilda debiteringssatserna meddelats i noterna till 
tab. 1 och 3 eller också, vilket är det vanligaste, den för 
större delen av kommunen gällande utdebiteringen införts 
i tabellen och den därifrån avvikande angivits i en not. 
Sistnämnda förfaringssätt har även, där så lämpligen kun
nat ske, iakttagits, då de olika utdebiteringarna bero på 
rotefördelning eller dylikt, varvid eljest en medeltalsberäk
ning verkställts. Däremot har i de fall, då en del av en kom
mun varit av någon anledning, såsom utövande av enskild 
fattigvård, partiellt befriad från erläggande av utskylder, 
det för den övriga delen av kommunen angivna utskylds-
beloppet upptagits såsom gällande kommunen i dess helhet. 

En jämförelse mellan de särskilda kommunerna i fråga 
om utdebiteringens storlek ådagalägger, såsom tab. A ut
visar, att växlingarna härutinnan äro särdeles betydande. 

Sålunda utdebiterades över 10 kr. pr 100 kr. inkomst av 
kapital och arbete i 199 kommuner, samtliga å landsbygden, 
mellan 7 kr. och 10 kr. i 669 kommuner, varemot inom 3 
kommuner i Kopparbergs län, nämligen Särna, Lima och 
Transtrand, ingen utdebitering efter den beskattningsbara 
inkomsten ägde rum och i 83 kommuner utskyldsbeloppet 
pr 100 kr. inkomst stannade vid 3 kr. eller därunder. I åt
skilliga fall bero dessa skiljaktigheter därpå, att i en del 
landskommuner, där fördelning i fattigvårdsrotar förekom
mer, rotarnas utskylder till fattigvården ej ingå i de å kom
munalstämma granskade räkenskaperna, vilket antagligen, 
oavsett huruvida rotefördeluing äger rum eller ej, även är 
fallet med en del utskylder, som utgått in natura. 

Jämföras åter med varandra de inom samma kommun ut
debiterade beloppen å särskilda slag av beskattningsbar 
inkomst, så visar sig, att utdebiteringen pr 100 kr. inkomst 
var under år 1914 i de allra flesta kommuner lika för de 
särskilda beskattningsföremålen. I de fall, då utskylds
beloppen äro olika för särskilda slag av inkomst, synes för
hållandet i allmänhet bero därpå, att vissa utskylder, så
som till avlöning åt veterinär, utdebiterats endast å jord
bruksfastighet eller att ägarne av i mantal satt jord haft 
att förfoga över räntor å magasinsfonder, vilka räntor 
kommunerna fått disponera mot vederlag av motsvarande 
lindring i hemmansägarnes kommunalutskylder. 

Såsom av tab. A framgår, var utdebiteringen pr 100 kr. 
beskattningsbar inkomst under år 1914 över huvud taget ej 
obetydligt lägre än under det närmast föregående året. Så
lunda hade antalet kommuner med en utdebitering av 7 kr. 
eller därunder pr 100 kr. inkomst ökats från 1,518 till 1,639, 
varemot antalet kommuner med högre utdebitering nedgått 
från 984 till 868. Denna nedgång står tydligen i samband 
med den betydande ökning av den beskattningsbara in
komsten, som sedan näst föregående år ägt rum. Till 
närmare belysande av kommunernas fördelning efter utde
biteringens storlek samt de förändringar härutinnan, som 
förekommit sedan år 1913, meddelas nedanstående översikt 
för åren 1913 och 1914 av antalet kommuner inom var och 
en av de i tab. A anförda debiteringsgrupper i procent av 
hela kommunantalet, särskilt för lands- och stadskommuner. 
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De genom utdebitering efter hemmantalet influtna utskyl-
derna, vilka under de senare åren företett en oavbruten 
minskning, synas merendels hava utgått till avlöning åt 
veterinärläkare samt i några fall till amortering av äldre 
väglån, varjämte i en del fall utskylder efter nämnda debi-
teringsgrund utgått in natura till fattigvård o. dyl. 

För utdebiteringen av personliga avgifter, särskilt för 
man oeh särskilt för kvinna, redogöres i kol. 8 och 9 såväl i 
tab. 1 för landskommunerna som i tab. 3 för stadskommunerna. 
Dessa bidrag utgöras till övervägande största delen av ut
skylder till folkskola, men häri ingå för vissa stadskommu
ner även de till prästerskapet utgående personella ut-
skylderna. 

Kommunerna tillflutna inkomster av skogsaccis hava upp
tagits i kol. 11 i tab. 2 och kol. 15 i tab. 3. Enär i en del 
kommuner skogsaccisen uppburits redan under det år, då 
taxeringen ägt rum, men i andra kommuner först under 
det påföljande året i sammanhang med uppbörden av de 
allmänna kommunalutskylderna, hava de i tabellerna redo
visade skogsaceismedlen utgått dels på grund av den taxe
ring, som ägde rum år 1914, oeh dels på grund av 1913 års 
taxering. I enstaka fall hava här även upptagits förut ej 
redovisade skogsaccismedel, som utgått på grund av taxering 
år 1912. Av primäruppgifterna framgår, att skogsaccisen 
i de allra flesta fall utgått med det högsta medgivna be
loppet, eller 2 kr. pr 100 kr. skogsvärde. 

Förutom kontanta utskylder uttaxeras flerstädes å lands
bygden även naturapersedlar, såsom spannmål, bränsle m. m., 
huvudsakligen till fattigvårdens behov. Då likväl av det 
till kommunal författningarna hörande formulär till debite
ringslängd synes framgå, att sådan utdebitering icke antagits 
skola förekomma, har ej heller i nuvarande formulär till de 
sammandrag av kommunalstämmans räkenskaper, vilka 
överlämnats till centralbyrån, inrymts någon rubrik för 
meddelande av uppgifter om grunderna för uttaxeringen av 
nämnda utskylder. Av i primäruppgifterna meddelade eller 
särskilt infordrade upplysningar framgår dock, att ifråga
varande utskylder i de flesta fall uttaxerats efter den beskatt
ningsbara inkomsten, och har i sådana fall utskyldsbelöppet 
pr 100 kr. inkomst, för så vitt uppgift därom kunnat erhållas, 
upptagits jämte de kontanta utskylderna i kol. 5—7. 

Jämte utskylderna efter den beskattningsbara inkomsten, 
för vilka här ovan är redogjort, utdebiteras i en del av 
rikets städer viss utskyld efter fastighetsvärdet. Sådan ut
taxering skedde under år 1914 i 12 städer oeh uppgick pr 
1,000 kronors fastighetsvärde till följande belopp: i Karlstad 
4 kronor 50 öre för jordbruksfastighet och 2 kr. 25 öre 
för annan fastighet; i Hedemora 2 kr. 50 öre (endast för 
jordbruksfastighet); i Laholm 2 kr. (endast för jordbruks
fastighet); i Stockholm 1 kr. 27 öre (endast för statens 
fastigheter, enligt särskild värdering); i Södertälje 1 kr. 
25 öre; i Simrishamn 1 kr. 12.5 öre; i Lund 1 kr.; 
i Halmstad 75 öre (samt för vissa fastigheter dels 2 kr., 
dels 1 kr. oeh dels 60 öre); i Nyköping 35 öre (av vissa 
fastigheter); i Landskrona 33 öre; i Jönköping 15 öre; i Hu
diksvall 14 öre. 

I avseende på utdebiteringarna må slutligen erinras, att de 
till prästerskapet anslagna avlöningsmedel enligt äldre löne

resolutioner utgå efter en mängd olika grunder, för vilka 
centralbyrån här icke är i tillfälle att närmare redogöra. 

C) Kommunernas inkomster. Sammanlagda beloppet av kom
munernas inkomster under år 1914 uppgick till 218.381,537 
kr. (tab. 4, kol. 12), utvisande en ökning sedan näst före
gående år av 11,830,590 kr., eller 5.7 %. 

Av hela inkomstsumman belöpte sig 66,230,620 kr. på 
landskommunerna (tab. 2, kol. 18) och 152,150,917 kr. pa 
stadskommunerna (tab. 3, kol. 25). Ökningen under året ut
gjorde 2,009,172 kr. (3.1 %) för de förstnämnda och 9,821,418 
kr. (6.9 %) för de senare. 

De särskilda slagen av inkomster hava vid redogörelsen 
för landskommunerna i tab. 1 sammanförts i vissa större 
grupper, men finnas närmare specificerade i tab. 2, dock en
dast summariskt för varje län. Sålunda motsvaras kol. 11 
i förstnämnda tabell av kol. 8—13 i tab. 2, kol. 12 i tab. 1 
av kol. 14 och 15 i tab. 2 samt kol. 13 i den förra tabellen 
av kol. 16 och 17 i den senare. Däremot hava detaljerade 
uppgifter meddelats särskilt för varje stadskommun i 
tab. 3 (kol. 10—24), varjämte ett länsvis upprättat sam
mandrag av såväl lands- som stadskommunernas inkomster 
återfinnes i tab. 4 (kol. 4—12). Angående beloppen av de 
särskilda inkomstslagen hänvisas till ovannämnda tabeller, 
och meddelas här endast några förklaringar till de i dem 
förekommande rubrikerna. 

Inkomsterna av hyror, arrenden, tomtören, räntor o. dyl. 
utgöra i allmänhet avkastning av de i tabellerna redovisade 
tillgångar i fastigheter eller värdepapper, utlånade medel 
oeh tillhörigheter, men understundom även av sådana fas
tigheter och fonder, som endast stå under förvaltning men 
ej disposition av vederbörande kommunalmyndigheter och 
om vilka här nedan i sammanhang med redogörelsen för 
kommunernas tillgångar några summariska uppgifter komma 
att meddelas. 

Influtna utskylder, såväl till kommun som till församling, 
hava såvitt möjligt fördelats med hänsyn till de särskilda 
debiteringsgrunder, varefter de utgått. I de fall, då sådan 
fördelning icke kunnat verkställas eller då utskylderna 
utgått efter andra än förut angivna grunder, hava de i 
tabellerna uppförts under rubriken jannau eller ej uppgi
ven grund». Hit har ock i följd därav räknats större delen 
av prästerskapets avlöningsmedel, å vilka i allmänhet endast 
summariska uppgifter av vederbörande meddelas. Huru de 
under året influtna utskylderna, utgörande 106,990,884 kr., 
fördela sig efter särskilda debiteringsgrunder, såväl absolut 
som relativt, upplyser tab. B, varav jämväl framgår, att 
summan av dessa utskylder sedan näst föregående år ökats 
med 8,105,646 kr., eller 8.2 %. Sedan år 1909 hava utskyl
derna stigit med 21,634,244 kr. eller, efter avdrag för 
skogsaccisen, som tillkom först ar 1911, 19,665,747 kr., och 
under tioårsperioden 1905—1914 har tillväxten, efter nyss
nämnda avdrag, utgjort det ansenliga beloppet av 50,167,399 
kr., eller fulla 91 % av 1904 års utskyldssumma. Vid sist 
nämnda tid kom på var och en av rikets invånare i medel
tal en utskyld (till kommun och församling) av 10 kr. 43 
öre, men för är 1914 uppgick motsvarande belopp till 18 kr. 
49 öre eller, om skogsaccisen medräknas, 18 kr. 84 öre. För-
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Tab. B. Influtna utskylder år 1914.1) 

delas åter på den beskattningsbara inkomsten de influtna 
utskylder, sora utdebiterats efter denna grund, kommer år 
1914 på varje hundratal kronor ett utskyldsbelopp av 5 kr. 
61 öre, för landskommunerna 5 kr. 19 öre oeh för stadskom
munerna 5 kr. 88 öre, vilka belopp med resp. 10 öre, 18 
öre oeh 6 öre understiga de motsvarande för år 1913. 

Antalet kommuner, för vilka skogsaccis redovisats, upp
gick år 1914, enligt vad efterföljande tab. C utvisar, till 
1,706, och utgjorde för dessa kommuner det taxerade skogs
värdet 102,782,441 kr. och de influtna skogsaccismedlen, 
oberäknat restantier till belopp av 49,032 kr., 1,968,497 kr., 
varav 1,408,822 kr. influtit för ett taxerat skogsvärde av 
74,291,217 kr. på grund av den taxering, som ägde rum år 
1914, 558,487 kr. för ett skogsvärde av 28,428,166 kr. på 
grund av 1913 års taxering och 1,188 kr. för ett skogsvärde 
av 63,058 kr. på grund av taxering år 1912. 

Om hela beloppet av den under år 1914 influtna skogs-
accisen, utgörande, såsom här ovan anförts, 1,968,497 kr., 
fördelas på antalet kommuner, för vilka skogsaccis redo
visats, varvid dock torde böra framhållas, att i uppgifterna 
för en del kommuner ingå tvenne års skogsaccis, kommer 
på varje kommun över huvud en inkomst av 1,154 kr. 
Denna medelsiffra överträffas av kommunerna i de norr
ländska länen samt i Kopparbergs, Värmlands och Örebro 
län, oeh utvisade Västerbottens län det högsta beloppet, 
5,480 kr., varemot å andra sidan för kommunerna i Gott
lands län medelinkomsten av influtna skogsaccismedel stan
nade vid det jämförelsevis obetydliga beloppet av 90 kr. 
För följande 23 kommuner uppgick den redovisade skogs-
aceisen till mer än 10,000 kr.. nämligen för Åsele (Väster
bottens län) 27,526 kr., Anandsjö (Västernorrlands län) 
26,168 kr., Los (Gävleborgs län) 20,839 kr., Torp (Väster
norrlands län) 18,032 kr., Sveg (Jämtlands län) 15,956 kr., 
Lycksele (Västerbottens län) 15,186 kr., Malung (Koppar-

Tab. C. Redovisad skogsaccis år 1914. 

bergs län) 15,153 kr., Borgsjö (Västernorrlands län) 15,019 
kr., Jokkmokk (Norrbottens län) 14,813 kr., Ragunda (Jämt
lands län) 14,792 kr., Ockelbo (Gävleborgs län) 14,237 kr., 
Ström (Jämtlands län) 14,008 kr., Alanäs (Jämtlands län) 
13,358 kr. (därav 6,345 kr. på grund av 1913 års och 7,013 
kr. på grund av 1914 års taxering), Ekshärad (Värmlands 
län) 12,824 kr., Junsele (Västernorrlands län) 12,158 kr., 
Ljusdal (Gävleborgs län) 12,131 kr., Degerfors (Västerbot
tens län) 11,557 kr., Mora (Kopparbergs län) 11,378 kr., 
Alfta (Gävleborgs län) 11,231 kr., Arvidsjaur (Norrbottens 
län) 11,051 kr., Ytterhogdal (Jämtlands län) 10,796 kr., 
Indals-Liden (Västernorrlands län) 10,642 kr. och Hällesjö 
(Jämtlands län) 10,206 kr. 

Till statsbidrag, varav större delen utgått till folkskole
väsendet och särskilt redovisats, hava jämväl räknats 
lösen för vin- oeh byggnadssäd, ersättning av staten för 
i vissa fall av kommunerna lämnad fattigvård, för all
männa arbeten, till läkaravlöning, polis, folkbibliotek, barna
vårdsnämnder m. m. 

Kommunerna tillfallna brännvinsförsäljning smedel ävensom 
de ensamt för stadskommunerna upptagna hamnnmgälder, 
bro- och kajavgifter, tolagsersättningar, gas- och elektricitets-
avgifter samt vattenledningsavgifter torde ej erfordra ytter
ligare förklaringar än vad rubrikerna angiva. 

Bland övriga inkomster, eller sådana, som icke kunnat hän
föras till något föregående slag, ingå: hundskattsmedel 
693,898 kr.; bland tillgångarna ej upptagna, under året in
flutna restantier av föregående års utskylder 1,981,574 kr., 
därav skogsaccismedel 49,032 kr.; vederbörande kommuners 
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andel i bevillningsavgifter för vissa offentliga föreställ
ningar, utgörande enligt de till Statistiska centralbyrån 
insända uppgifterna 113,831 kr.; bidrag av andra kom
muner, inrättningar, samfund eller enskilde; bötesmedel; 

Tab. D. Relativa beloppen av kommunernas inkomster år 1914. 

värdet å avlidna understödstagares egendom, som till
fallit kommunerna; inkomst av understödstagares arbete; 
testamenten, gåvor, kollekter o. dyl.; inkomster av gravar, 
klockor, bänkhyror o. dyl.; vinst å de under året försålda, för
brukade eller eljest avhända tillhörigheterna m. m. samt för 
vissa städer inkomster av bouppteckningar, arvskiften och auk
tioner, uppgående till 500,251 kr., sjukhusavgifter, renhåll
ningsavgifter, slakthusavgifter, inkomst av spårvägsdrift o.s. v. 
I de fall, då summan av dessa inkomster uppgått till ett 
jämförelsevis högt belopp, hava vanligen närmare upplys
ningar meddelats i anmärkningarna till tab. 1 och 3. 

Med vilka procenttal de särskilda slagen av inkomster 
ingå i hela inkomstsumman, såväl för lands- som för stads
kommunerna, upplyser Vidstående tab. D, varvid fram
träda högst väsentliga skiljaktigheter mellan landsbygd och 
städer i fråga om de olika inkomstslagens relativa betydelse. 
Sålunda utgöra hyror, arrenden, räntor o. dyl. endast 4.2 % 
av alla inkomster för landskommunerna, men 108 % för 
stadskommunerna. Utskylderna ingå däremot i hela in
komstsumman med 66.7 % för de förstnämnda, men med blott 
41.3 % för de senare, och statsbidragen uppgå till 15.8 % 
för landskommunerna, men stanna vid 3.0 % för stadskom
munerna. Dessa skiljaktigheter bero naturligen till stor del 
därav, att vissa ganska betydande inkomster för städerna, 
såsom hamnavgifter, tolagsersättning, gas-, elektricitets- och 
vattenledningsavgifter, icke alls eller i högst ringa mån 
förekomma å landsbygden. 

Enligt lagen den 30 juni 1913 skulle grundavgifter till 
allmänna pensionsförsäkringen första gången påföras för år 
1914. I de inkomna räkenskapssammandragen för samma 
år äro emellertid de under året influtna grundavgifterna 
ytterst ofullständigt redovisade, beroende detta, enligt av 
centralbyrån särskilt inhämtade upplysningar, huvudsak
ligen därpå, att i åtskilliga fall uppbörden av dessa av
gifter ej ägt rum förrän under år 1915 eller, om ock på
börjad under år 1914, avslutats först år 1915, varjämte i en 
del fall avgifternas uteslutande ur räken kapssaramandragen 
motiverats därmed, att någon inbetalning till pensionsför
säkringsfonden icke skulle ske förrän under år 1915. Av 
dessa anledningar och då frågan om det sätt, varpå grund
avgifterna till allmänna pensionsförsäkringen lämpligen böra 
redovisas i den kommunala finansstatistiken, sammanhänger 
med frågan om nya formulär för denna statistik, varom för
slag föreligger, men som ännu ej vunnit fastställelse, hava 
i förevarande berättelse bland kommunernas inkomster icke 
upptagits några under år 1914 influtna grundavgifter, även 
om uppgifter därom meddelats i räkenskapssammandragen. 

D) Kommunernas ntgifter belöpte sig under år 1914 till 
237,185,574 kr. (tab. 4, kol. 20), utvisande en ökning av 
18,369,513 kr., eller 8.4 % av 1913 års utgiftssumma. 

Dessa utgifter fördelade sig med 68,887,387 kr. på lands
kommunerna (tab. 2, kol. 38) och 168,298,187 kr. på stads
kommunerna (tab. 3, kol. 58). Ökningen under året ut
gjorde 4,040,492 kr. (6.2 %) för de förstnämnda och 14,329,021 
kr. (9.3 %) för de senare. 

Då kommunernas inkomster under år 1914 utgjorde 
218,381,537 kr., men utgifterna stego till 237,185,574 kr., 
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beklädnad, vård och underhåll; med inräknande av utbetalda er
sättningar därför till andra kommuner; samt övriga hithörande 
utgifter, såsom för förbrukningspersedlar (bränsle, lysämnen 
m. m.), arbetsmaterialier, avlöningar och arvoden, räntor å 

Tab. E. Fattigvårdskostnad för varje invånare och för varje 
understödstagare år 1914. 

uppstod alltså för kommunerna samfällt en brist av 
18.804,037 kr., därav dock endast 2,656,767 kr. belöpte sig på 
landskommunerna, men 16,147,270 kr. på stadskommunerna. 
För betäckande av sålunda uppkomna brister anlitades dels 
befintliga tillgångar från föregående år, dels även upplåna
de medel. Att som vanligt sistnämnda utväg blivit i över
vägande fall använd, framgår av redogörelsen här nedan för 
kommunernas skuldsättning. 

Likasom inkomsterna hava de särskilda slagen av utgifter 
sammanförts för varje landskommun i vissa huvudgrupper 
i tab. 1, kol. 15—18, och den närmare specifikationen med
delats, dock endast summariskt för varje län, i tab. 2. I 
sistnämnda tabell svara alltså kol. 19—22 samt kol. 24—26 
mot resp. kol. 15 och 16 i tab. 1 ävensom kol. 29—31 
samt kol. 28 och kol. 33—37 i den förra mot resp. kol. 17 
och 18 i den senare. Utgifterna för varje stadskom
mun hava däremot i tab. 3 specificerats i kol. 26—57, 
varjämte ett länsvis upprättat sammandrag av såväl lands-
som stadskommunernas utgifter meddelas i tab. 4, kol. 13—20. 

Utgifterna för kyrkliga ändamål hava specificerats sålunda: 
anskaffning och underhåll av hus (kyrkor och ecklesiastika 
boställen) med inventarier; avlöningar åt prästerskap och 
kyrkobetjäning, båda utan inräknande av boställsavkastnin-
gar; samt övriga hithörande utgifter, såsom förbruknings
persedlar (vin, oblater, bränsle, lysämnen m. m.), räntor å 
lån, upptagna för kyrkliga ändamål, böcker och kläder åt 
nattvardsbarn, utgående kollekt- och stamboksmedel m. m. 
För de fall, då uppgifter helt och hållet eller delvis saknas 
å de patronella församlingarnas utgifter för kyrkliga ända
mål, redogöres i anmärkningarna till tab. 1. — Av kommu
nernas samtliga utgifter för kyrkliga ändamål, 17,950,315 
kr., belöpte sig 4,894,668 kr. (27.3 %) på anskaffning och 
underhåll av hus och inventarier, 10,157,201 kr. (56.6 %) på 
avlöningar åt prästerskap och kyrkobetjäning samt 2,898,446 
kr. (16.1 %) på övriga hithörande utgifter. 

Utgifterna för folkskoleväsendet hava fördelats på följande 
sätt: anskaffning och underhåll av folkskolehus med inven
tarier, bostäder åt lärare o. dyl.; avlöningar åt lärare och 
lärarinnor med inräknande av avgifter till folkskollärarnes 
pensionsinrättning; samt övriga hithörande utgifter, såsom 
för undervisningsmateriel, förbrukningspersedlar (bränsle 
och lysämnen m. m.), räntor å lån för folkskoleändamål, 
utdelade belöningar åt skolbarn m. m. — Av kommu
nernas samtliga utgifter för folkskoleväsendet, 47,663,993 
kr., belöpte sig 11,107,319 kr. (23.3 %) på anskaffning och 
underhåll av hus och inventarier, 27,293,604 kr. (57.3 %) 
på avlöningar och 9,263,070 kr. (19.4 %) på övriga hithörande 
utgifter. 

Bland övriga å kyrkostämma beslutade utgifter, 465,583 
kr., vilka avsett andra ändamål än de ovan angivna eller 
icke kunnat hänföras till någon av de båda föregående av
delningarna, ingå utom annat utgifter för skrivmaterialier, 
lösen för handlingar, kommissionärs- och räkenskapsförar-
arvoden, uppbördsprovision, barnavårdsnämnder m. m. 

Landskommunernas utgifter för fattigvården hava redo
visats på det sätt, att skillnad iakttagits mellan utgifter 
för anskaffning och underhåll av fattighus, fattiggårdar och 
arbetshus med tillhörande inventarier; för understödstagares 
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Jån, sorn upptagits för fattigvårdsändamål, m. m. Förutom 
dessa i tabellerna anförda fattigvårdskostnader hava dock 
för åtskilliga kommuner uppgifter meddelats om det unge
färliga värdet å »kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl.», 
varom anmärkningarna till tab. 1 i varje fall närmare 
upplysa. Samtliga dessa kostnader för år 1914 utgjorde, 
för så vitt uppgifter därom föreligga, ett belopp av 105,260 
kr., som fördelar sig länsvis på följande sätt: 

Stadskommunernas utgifter för fattigvården hava för
delats på samma sätt som för landskommunerna med undan
tag därav, att avlöningar åt fattigvårdsanstalternas tjänste
män och betjäning m. fl. särskilt upptagits. 

Av lands- och stadskommunernas samtliga i tabellerna 
redovisade fattigvårdskostnader, utgörande 28,797,170 kr., 
belöpte sig 2,900,286 kr. (10.1 %) på anskaffning och under
håll av hus och inventarier, 21,030,762 kr. (73.0 %) på under-
stödstagares beklädnad, vård oeh underhåll samt 4,866,122 
kr. (16.9 %) på övriga hithörande utgifter. 

En beräkning av fattigvårdskostnaden i förhållande till 
folkmängden meddelas i tal). E, varav framgår, att denna 
kostnad utgjorde 5 kr. 7 öre på var och en av rikets in
vånare över huvud. Ensamt för landsbygden uppgick 
motsvarande kostnad till 3 kr. 95 öre och för stadskommu
nerna till 7 kr. 94 öre. Frånräknas åter en del tillfälliga 
utgifter, såsom för anskaffning och underhåll av hus och 
inventarier, samt utgifter för vissa förbrukningspersedlar, 
för arbetsmaterialier, förvaltningskostnader m. m., befinnes 
återstoden, utgörande den egentliga underhållskostnaden, 
fördelad på folkmängden utgöra 3 kr. 70 öre för riket i 
dess helhet, 3 kr. 2 öre för landskommunerna och 5 kr. 
44 öre för stadskommunerna. 

Om däremot summan av fattigvårdskostnaderna under år 
1914 lika fördelas på kommunernas samtliga understöds
tagare — den till enskilda samhällen hörande personalen 
således frånräknad, enär uppgifter om kostnaden för denna 
fattigvård ej föreligga — så utgör enligt tab. E medel
kostnaden för varje understödstagare över huvud 114 kr. 
66 öre, ensamt för landskommunerna, 112 kr. och för stads
kommunerna 118 kr. 24 öre. Tages åter hänsyn endast 
till den egentliga underhållskostnaden, belöpte sig på varje 
understödstagare över huvud en utgift av 83 kr. 74 öre, 
särskilt för landskommunerna 85 kr. 69 öre och för stads
kommunerna 81 kr. 10 öre. Under ifrågavarande år har så
lunda underhållskostnaden pr understödstagare varit över 
huvud taget något större för lands än för stadskommuner
na, vilket förklaras därav, att antalet personer med endast 
tillfälligt understöd är i förhållande till hela fattigperso
nalen väsentligt högre i städerna än på landsbygden. 

II—163803. Kammunernas finanscr år 1914. 

Å kommunalstämma beslutade utgifter, vilka utgått till 
andra ändamål än fattigvård, belöpte sig till 9,449,235 kr. 

Tab. F. Relativa beloppen av kommunernas utgifter år 1914. 
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och hava sålunda fördelats: anskaffning och underhåll av 
hus och inventarier, ej tillhörande någon av de andra 
avdelningarna; kommunikationsanstalter, såsom järnvägs
anläggningar, byggande och underhåll av en del vägar, 
broar oeh färjor, snöplogning, postbefordran, telefoner m. m.; 
sundhetsvård, vartill räknats avlöningar åt distriktsläkare, 
veterinärer, vaceinatörer och barnmorskor samt anskaffning 
och underhåll av läkar- och barnmorskebostäder, sjukstugor 
m. m.; avlöningar, arvoden eller ersättningar åt fjärdings
män, kommunalstämmors oeh nämnders ordförande, räken
skapsförare, skrivbiträden m. fl.; samt slutligen alla öv
riga utgifter, såsom erlagda räntor å lån, ej hörande till 
fattigvården, lösen för handlingar, utgifter för skrivmateri-
alier, postporton m. m. 

Av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga beslutade ut
gifter för andra ändamål än fattigvård hava sålunda redovisats: 

för sundhetsvård, 9,446,861 kr., med särskiljande av ut
gifter för anskaffning och underhåll av hus och inventarier; 
för sjukas vård oeh underhåll; avlöningar åt läkare, barn
morskor m. fl.; samt övriga hithörande utgifter; 

för läroverk o. dyl., 4,444,920 kr., med specifikation av ut
gifter för anskaffning och underhåll av läroverkshus med 
inventarier; avlöningar oeh ersättningar för hushyra åt lärare 
oeh andra; samt övriga hit hänförliga utgifter; 

för allmänna byggnader, platser o. dyl., 74,627,143 kr., 
med följande fördelning: anskaffning och underhåll av råd
hus med flera byggnader jämte inventarier; anläggning och 
underhåll av vägar, gator, torg och andra allmänna platser; 
byggande oeh underhåll av hamnar, broar, segelleder o. dyl.; 
renhållning; gatubelysning; vattenledningar; brandväsen; 
samt övriga till denna avdelning hörande utgifter, varom 
i åtskilliga fall anmärkningarna till tab. 3 närmare upp
lysa; samt 

för styrelse och förvaltning m. m., 44,340,349 kr., nämligen 
för magistrater och rådhusrätter; för stadsfullmäktiges och 
nämnders expeditioner; för polis- och nattbevakning; samt
liga utbetalda räntor å lån, upptagna genom beslut av 
stadsfullmäktige eller allmän rådstuga; samt övriga utgifter, 
såsom för uppbördsverk, auktionskammare, hamnbevakning 
m. m. 

Kommunernas samtliga utgifter under år 1914 fördelade 
sig med hänsyn till den kommunala myndighet, som fattat 
beslut om deras verkställande, på följande sätt: 

Utgifterna för kyrkostämman, vartill även hänförts folk
skoleutgifterna för de städer, vilkas folkskoleväsen hör 
under stadsfullmäktiges beslutanderätt (jfr anm. 1 och 2 
å sid. 62), hade sedan näst föregående år ökats i lands
kommunerna med 2,466,778 kr. och i stadskommunerna med 
2,653,742 kr., varigenom en ökning i det hela uppkom av 
5,120,520 kr. Utgifterna för kommunalstämman ökades sam

tidigt med 1,573,714 kr. oeh för stadsfullmäktige (allmän 
rådstuga) med 11,675,279 kr., vadan ökningen av förevarande 
utgifter samfällt belöpte sig till 13.248,993 kr. 

Enligt vad ovan anförda tal, jämförda med procentbe
räkningarna i förestående tab. F tydligen ådagalägga, gör 
sig beträffande omfattningen av de utgifter, som tillhöra 
den ena eller andra kommunalmyndighetens beslutande
rätt, en ganska väsentlig skillnad gällande mellan lands-
och stadskommunerna. A landsbygden utgjorde nämligen 
kyrkostämmans utgifter icke mindre än 62.8 % av samtliga 
utgifterna, under det motsvarande procenttal för stadskom
munerna var endast 13.5 %. A andra sidan ingingo kom
munalstämmans utgifter i hela utgiftssumman med blott 
37.2 %, varemot utgifterna, beslutade av stadsfullmäktige 
(allmän rådstuga), hunno upp till 86.5 % av städernas samt
liga utgifter. Lands- oeh stadskommunernas utgifter för 
kyrkliga ändamål, folkskola och andra ändamål, varom 
kyrkostämma äger besluta, ingingo alltså i hela utgifts
summan med 27.9 «i, medan kommunernas övriga utgifter 
stego till 72.1 % av alla utgifterna. 

Såsom av tab. F jämväl framgår, belöpte sig år 1914 på 
var och en av rikets invånare en kommunal utgift av 41 
kr. 76 öre. A landsbygden utgjorde motsvarande belopp 
16 kr. 86 öre, men uppgick för stadskommunerna ända till 
105 kr. 62 öre. — I förhållande till inkomsterna utgjorde ut
gifterna år 1914 för rikets samtliga kommuner 108.6 %, en
samt för landskommunerna 104.0 % oeh för stadskommu
uerna 110.6%. 

Tab. Ga. Specifikation av landskommunernas tillgångar i fastig
heter vid 1914 års slut. 



Kommunernas tillgångar. XI 

E) Kommunernas tillgångar uppgingo vid 1914 års slut till 
991,918,594 kr. (tab. 4, kol. 25), utvisande en ökning sedan 
näst föregående år av 57,935,857 kr., eller 6.2 %. 

Dessa tillgångar i det hela fördelade sig med 185,808,565 
kr. på landskommunerna (tab. 2, kol. 17) oeh 806,110,029 kr. 
på stadskommunerna (tab. 3, kol. 65). Tillväxten under året 
utgjorde 8,347,636 kr. (4.7%) för de förstnämnda oeh 49,588,221 
kr. (6.6 %) för de senare. 

Till ökningen av landskommunernas tillgångar bidrogo mer 
eller mindre samtliga län med undantag av Östergötlands 
och Jönköpings län, för vilka dels genom avskrivning av 
järnvägsaktier och dels genom överflyttningar från lands
till stadskommunerna en minskning inträtt, och var till
växten störst för Göteborgs och Bohus län, 771,406 kr., var
efter närmast följde Kopparbergs län, 725,677 kr., Yäster-
norrlands län 659,181 kr., Värmlands län, 649,106 kr. samt 
Norrbottens län, 600,608 kr. Bland stadskommunerna ut
visade Stockholm en ökning i tillgångarna av 20,21(5,487 kr., 
Göteborg 6,806,553 kr., Malmö 6,318,181 kr., Norrköping 
3,028,148 kr. o. s. v. 

I summan av tillgångarna ingingo fastigheter och inven
tarier med 805,704,963 kr. samt fordringar, värdepapper, 
kontanta medel och naturapersedlar med 186,213,631 kr. 

Tillgångarna i fastigheter oeh inventarier hade under året 
ökats för landskommunerna med 8,168,772 kr. oeh för stads-
kommunerna med 29,963,858 kr., samt övriga tillgångar med 
178,864 kr. för de förstnämnda oeh 19,624,363 kr. för de senare. 

I de till centralbyrån inkomna räkenskapssammandragen 
äro uppgifter meddelade dels å samfällda tillgångar i fastig
heter och inventarier och dels angående värdet å de särskilda 
slagen av fastigheter. Skillnaden emellan värdet å först
nämnda tillgångar och å summan av de uppgivna fastig-

Under året hade förstnämnda tillgångar ökats med 38,132,630 
kr. (5.0 %), och de senare med 19,803,227 kr. (11.9 %). Huru 
de särskilda slagen av tillgångar vid 1911 års slut fördela
de sig på lands- och stadskommunerna samt med vilka pro
centtal de ingingo i varderas hela tillgångssumma, upplyser 
efterföljande översikt: 
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heterna skulle alltså utgöra kommunernas tillgångar i in
ventarier. En dylik beräkning utfaller på följande sätt: 

Tab. H. Fastigheter och fonder under kommunernas förvaltning, 
men ej disposition, vid 1914 års slut. 

Tillgångarna för kyrkostämma hade sedan näst föregående 
år ökats med 6,186,973 kr. (4.8 %), samt för kommunalstämma 
oeh stadsfullmäktige (allmän rådstuga) med 51,748,884 kr. 
(6.4%). I övrigt visar sig av ovanstående uppgifter, att lika
som i fråga om kommunernas utgifter även med avseende 
på omfattningen av de tillgångar, som höra under den ena 
eller andra kommunalmyndighetens beslutanderätt, en ganska 
väsentlig skiljaktighet äger rum emellan lands- och stads
kommunerna. 

Angående förhållandet emellan kommunernas tillgångar 
samt såväl folkmängd som skulder vid 1914 års slut upp
lyser efterföljande tab. L. 

I tillgångarna hava icke inräknats sådana fastigheter och 
fonder, vilka endast stå under förvaltning, men ej disposi
tion av kommunala myndigheter. Hit höra kyrkor, eckle
siastika boställen, donationsfonder, av vilka endast räntorna 

Tab. 6a och tab. 6b innehålla specifikationer av kommuner
nas tillgångar i fastigheter, beträffande landskommunerna 
dock endast summariskt för varje län, men i fråga om 
städerna särskilt för dem, som vid 1914 års slut hade mer 
än 10,000 invånare. 

Bland landskommunernas tillgångar i fastigheter ingå 
jämlikt tab. Ga folkskolehusen med det övervägande hög
sta beloppet oeh därnäst fattigvårdsanstalterna (fattighus, 
fattiggårdar, arbetshus o. dyl.). Jordbruksfastigheterna ut
göras i väsentlig mån, särdeles i de skånska länen, av 
kyrkornas hemman och jordar. 1 det för »andra fastig
heter» upptagna beloppet ingår bland annat värdet å maga
sin (»sockenmagasin», »fattigmagasin», »sädesmagasin») och 
bodar (materialbodar, likbodar m. fl.); barnmorske- och läkar-
boställen, sjukstugor, apotekshus; spruthus; arrest- och 
polislokaler; kyrkstall; trafikhus och färjstugor; kvarnar; 
gästgivargårdar m. m. 

Vad stadskommunerna beträffar, har specifikationen av 
deras fasta egendomar, ehuru mera detaljerad än för lands
kommunerna, dock icke kunnat utsträckas till alla de sär
skilda slagen av fastigheter, utan anföras blott några av de 
oftast förekommande. Under rubriken »jordar och tomter 
samt andra fastigheter» ingå alltså utom jordbruksfastig
heter och obebyggda tomter flera slag av fasta tillgångar, 
vilka ieke kunnat hänföras till någon av de föregående 
kolumnerna. Hit höra även fastigheter, som förvärvats 
för gaturegleringar, och uppgå flerstädes dessa tillgångar 
till ganska ansenliga belopp. Sålunda uppgives för Stock
holms stad det bokförda värdet av dylika fastigheter vid 
1914 års slut hava utgjort 59,254,980 kr. 

Kommunernas samtliga tillgångar särskiljas, allt efter som 
de tillhöra kyrkostämmas eller kommunalstämmas och stads
fullmäktiges (allmän rådstugas) beslutanderätt, sålunda: 
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få av kommunerna disponeras, m. m. Sammanlagda värdet 
av dessa fastigheter och fonder uppgick enligt förestående 
tab. H vid 1914 års slut till 325,477,453 kr., eller 10,198,141 
kr. mer än vid slutet av näst föregående år, och belöpte sig 
av förstnämnda summa 195,721,595 kr. på landskommunerna 
och 129,755,858 kr. på stadskommunerna. Av fastigheterna 
tillhörde den övervägande största delen kommuner å lands
bygden, varemot av fonderna det mesta belöpte sig på 
stadskommunerna. 

I sammanhang med ovanstående redogörelse för kommu
nernas tillgångar torde slutligen böra erinras, att bland 
dessa icke äro inräknade sockenallmänningar och s. k. skogs-
medelsfonder i Kopparbergs och Norrbottens län, enär de i 
fråga om äganderätt oeh förvaltning icke kunna anses lik
ställda med de kommunala tillgångarna. 

F) Kommunernas skulder uppgingo vid 1914 års slut till 
665,161,591 kr. (tab. 4, kol. 26), utvisande en ökning sedan 
näst föregående år av 42,952,344 kr., eller 6-9 %. 

Om man däremot utgår från 1913 års skuldsumma, ut
görande 622,209,247 kr. (tab. 4, kol. 26), och därtill lägger 
under år 1914 upptagna lån och förskott, 90,587,390 kr. 
(kol. 21), men därifrån drager de under året betalda, 
48,527,298 kr. (kol. 22), uppstår ett skuldbelopp för kom
munerna samfällt av 664,269,339 kr., vilket med 892,252 
kr. understiger ovan anförda faktiska skuldsumma. Denna 
bristande överensstämmelse beror huvudsakligen därpå, 
att Nässjö stad samt de nybildade köpingskommunerna 
Valdemarsvik och Skurnp övertagit de förutvarande lik
benämnda municipalsamhällenas skulder, vilka vid 1913 
års slut utgjorde ett sammanlagt belopp av 1,129,427 kr., 
varemot å andra sidan en del skulder förut varit dubbel-
räknade. 

Av här anförda skulder för rikets samtliga kommuner 
belöpte sig 76,485,545 kr. på landskommunerna (tab. 2, kol. 
50) och 588,676,046 kr. på stadskommunerna (tab. 3, kol. 68), 
utvisande en ökning för de förstnämnda av 2,942,468 kr. 
(4.0 %) och för de senare av 40,009,876 kr. (7.3 %). 

Enligt efterföljande tab. I, som innehåller en redogörelse för 
kommunernas skuldsättning, bidrog under år 1914, likasom 
under det näst föregående året, till landskommunernas skuld
ökning Göteborgs och Bohus län med det högsta beloppet, 
646,203 kr., medan å andra sidan skulderna för Jämtlands län 
minskades med 23,059 kr. Den jämförelsevis betydande ned
gång av skulderna för Jönköpings län, som tabellen utvisar, 
är endast skenbar och beror på överflyttning från lands- till 
stadskommunerna av det område, som numera utgöres av 
Nässjö stad, varvid en del av skulderna för den borgerliga 
kommunen övertagits av staden samt de för lands- och stads
kommunen fortfarande gemensamma skulderna för kyrka och 
folkskola förts på den sistnämnda. Det absolut högsta skuld
beloppet träffas fortfarande för Kopparbergs län, 6,967,993 
kr., varemot Västerbottens län utvisar det lägsta, 422,882 kr. 
Vad åter de särskilda landskommunerna beträffar, visar sig 
av tab. 1, att följande 51 hade de största skulderna, över 
200,000 kr., nämligen: 

Dessutom befunnos 106 landskommuner hava skulder till 
ett belopp överstigande 100,000 kr. Att för dessa och 
ovannämnda kommuner även tillgångarna över huvud taget 
uppgå till jämförelsevis höga belopp, framgår av tab. I, 
likasom särskilt beträffande en del av här upptagna kom
muner i Kopparbergs län, att de från skogsmedelsfonder åt
njuta betydliga inkomster, för vilka i anmärkningarna till 
samma tabell är närmare redogjort. 

A andra sidan utgjorde antalet landskommuner, som icke 
alls hade några skulder, 107, och för 67 kommuner under
stego skulderna det jämförelsevis ringa beloppet av 100 kr. 

I avseende på stadskommunernas skuldsättning märkes, 
att, oavsett Nässjö stad samt köpingarna Valdemarsvik. 
Skurup och Ljusdal, som först från och med år 1914 utgöra 
särskilda kommuner och av vilka den sistnämnda icke hade 
några skulder, ökning av skulderna inträffade för 72 stads
kommuner, varemot minskning ägde rum för 56. Melleruds 
köping hade inga skulder varken vid början eller slutet av 
året. Vid årets slut hade följande 40 stadskommuner mer 
än 2 millioners skuld, nämligen: 

Dessutom funnos 18 stadskommuner, vilkas skulder upp
gingo till mer än l million kronor. 
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Kommunernas samtliga skulder vid 1914 års slut fördelade 
sig, allt efter som de tillhörde kyrkostämmas eller kommu
nalstämmas oeh stadsfullmäktiges (allmän rådstugas) beslu
tanderätt, på följande sätt: 

Sedan näst föregående år hade skulderna för kyrkostämma 
ökats med 1,966,328 kr. (3.4 %) samt för kommunalstämma 
och stadsfullmäktige med 40,986,016 kr. (7.3 %). 

Likasom i fråga om tillgångarna visar sig av ovanstå
ende beräkningar, att de skulder, som höra under kyrko
stämmans beslutanderätt, ingå i hela skuldsumman med ett 
väsentligt högre procenttal för landskommunerna än för 
stadskommunerna. 

Huru kommunernas skulder fördela sig efter de olika ända
mål, för vilka lånen upptagits, framgår ej av de till Statis
tiska centralbyrån insända primäruppgifterna, men vad 
landskommunerna beträffar lämnas en antydan därom i de 
uppgifter angående kommunernas skuldräntor, som i efter
följande tab. K meddelas, oeh framgår därav, att 10.3%. av 
landskommunernas räntor utgått för kyrkliga ändamål, 
41.7 % för folkskola, 17.2 % för fattigvård oeh 30.8 % för 
andra kommunala ändamål, såsom järnvägsanläggningar, 
övriga kommunikationsanstalter, kommunala byggnader, av
sedda för andra ändamål än fattigvård, m. m. Bland de 
under sistnämnda rubrik uppförda skuldräntor torde dock i 
enstaka fall även hava inräknats räntor å lån, som upp
tagits för fattigvårdsändamål. I fråga om de olika ända
mål, för vilka skuldsättning ägt rum, framträda för övrigt, 
såsom tab. K likaledes utvisar, särdeles betydande skiljaktig
heter mellan de särskilda landsbygderna. För stadskom
munerna låter sig en dylik fördelning ej verkställa, vadan 
för dessa likasom för rikets samtliga kommuner här endast 
upptagits summan av samtliga skuldräntor. 

Under år 1914 uppgick sammanlagda beloppet av kommu
nernas skuldräntor till 27,534,669 kr., utvisande en tillväxt 
sedan näst föregående år av 1,676,470 kr., eller 6.5%. Dessa 
räntor fördelade sig med 3,326,057 kr. på landskommunerna 
och 24,208,612 kr. på stadskommunerna, och utgjorde ök
ningen 153,571 kr. (4-8 ?„) för de förstnämnda samt 1.522,899 
kr. (6.7 %) för de senare. 

För ett riktigare bedömande av kommunernas ekonomiska 
ställning hava undersökningar verkställts angående skulder
nas förhållande till såväl folkmängden som tillgångarna oeh 
den beskattningsbara inkomsten, och meddelas resultaten 
av dessa beräkningar i tab. 1. 

Om kommunernas skulder vid 1914 års slut lika fördelas 
pä rikets samtliga invånare, faller ett skuldbelopp av 117 
kr. 11 öre på varje person. Utföres denna beräkning sär
skilt för lands- oeh stadskommunerna, så visar sig, att på 
varje invånare kommer en skuld av 18 kr. 72 öre å lands
bygden och 369 kr. 44 öre i städerna. Då likväl även till
gångarna fördela sig mycket olika, nämligen med 45 kr. 

Tab. I. Kommunernas skuldsättning år 1914. 

47 öre pr invånare å landsbygden och 505 kr. 89 öre i 
städerna, kommer behållningen på varje person att stanna 
vid 26 kr. 75 öre för landsbygden, men uppgå till 136 kr. 
45 öre för städerna. Behållningen pr invånare i riket över 
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Fördelas äter kommunernas skulder på den beräknade 
beskattningsbara inkomsten, kommer på varje hundratal 

Tab. L. Relativa beloppen av kommunernas tillgångar och 
skulder vid 1914 års slut. 

huvud utgör 57 kr. 53 öre, motsvarande 55 kr. 29 öre för 
år 1913. 

I förhållande till summan av tillgångarna utgjorde skul
derna 41.2 % för landskommunerna och 73.0 % för stads
kommunerna samt 67.1 % för rikets samtliga kommuner, 
motsvarande resp. 41.4 %, 72.5 % och 66.6 % vid 1913 års slut. 

Tab. K. Kommunernas skuldräntor år 1914. 
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kronor beskattningsbar inkomst i hela riket en skuld av 
08 kr. 75 öre, å landsbygden 11 kr. 35 öre oeh i städerna 
56 kr. 48 öre. Motsvarande belopp för år 1913 utgjorde för 
landskommunerna 12 kr. 8 öre, för stadskommunerna 58 kr. 
40 öre och för hela riket 40 kr. 18 öre. 

Bland de särskilda landskommunerna utvisade Koppar
bergs län likasom under de nio närmast föregående åren 
den största skulden pr invånare, 32 kr. 11 öre, Blekinge län 
den största skulden pr 100 kr. beskattningsbar inkomst, 
Hl kr. 75 öre, samt Göteborgs och Bohus län den största 
skulden i förhållande till summan av tillgångarna, 57.3 %, 
men Västerbottens län den minsta skulden såväl pr in
vånare, 2 kr. 64 öre, oeh pr 100 kr. beskattningsbar in
komst, 2 kr. 47 öre, som även i förhållande till tillgångarna, 
l3 .5% . Högsta behållningen pr invånare träffas likasom 
åren 1911—1913 för Gävleborgs län, 45 kr. 77 öre, och 
därnäst för Kopparbergs län, 42 kr. 45 öre, men den lägsta 
för Kronobergs län, 14 kr. 69 öre, och därnäst för Göte
borgs och Bohus län. 

Av rikets elva största städer utvisade Hälsingborg det 
högsta skuldbeloppet i förhållande till folkmängden, men 
Malmö i förhållande till den beskattningsbara inkomsten 
och Örebro i förhållande till summan av tillgångarna. Där
emot hade Uppsala den minsta skulden pr invånare samt i 
förhållande till den beskattningsbara inkomsten, men Norr
köping i förhållande till tillgångarna. Behållningen pr in
vånare var högst i Norrköping, men lägst i Örebro. 

Minst gynnsamt torde förhållandet få anses i de kommu
ner, där skulderna överskjuta tillgångarna. Antalet av så
dana kommuner uppgick år 1914 till 106, därav 98 lands
kommuner och 8 stadskommuner (2 städer och 6 köpingar). 

Kommunernas behållning, eller det belopp, som återstår, 
sedan skulderna fråndragits tillgångarna, uppgick vid 1914 
års slut till 326,757,003 kr., därav 109.323,020 kr. för lands
kommunerna och 217,433,983 kr. för stadskommunerna. Då 
vid slutet av år 1913 behållningen för kommunerna samfällt 
utgjorde 311,773,490 kr., visar sig alltså, att en ökning upp
kommit av 14,983,513 kr. (4.8 %), varav 5,405,168 kr. belöpte 
sig på landskommunerna och 9,578,345 kr. på stadskommu
nerna. 

G) Municipalsamhällenas finanser (tab. 5). Antalet municipal-
samhällen, som under år 1914 haft egna räkenskaper, ut
gjorde 157, eller 1 mer än under det näst föregående året. 
l redogörelsen hava nu för första gången upptagits 5 
municipalsamhällen, som bildats på grund av Kungl, brev, 
utfärdade under år 1913 eller föregående år, men som först 
under år 1914 haft egna finanser, varemot ur förevarande 
redogörelse uteslutits 4 förut här upptagna samhällen, näm
ligen Nässjö, Skurup och Ljusdal samt Valdemarsviks 
köping, vilka från och med år 1914 utgöra egna kommuner. 

Den beskattningsbara inkomst, som legat till grund för 
utdebiteringen av de under år 1914 influtna municipala ut
skylderna, finnes angiven i kol. 2—4, men då för 15 av de 
munieipalsamhällen, i vilka ingen utdebitering under året 
förekommit, hithörande uppgifter saknas, hava några slut
summor ej kunnat i tabellen införas. För de återstående 
142 municipalsamhällena utgjorde den beskattningsbara in

komsten 76,312,460 kr., varav 12,577,902 kr. (16.5 %) belöpte 
sig på fastighet och 63,734,558 kr. (83.5 %) på kapital och 
arbete. I följande 18 munieipalsamhällen översteg den be
skattningsbara inkomsten 1 million kronor, nämligen: 

För municipalsamhällenas utdebitering redogöres i kol. 5 
och 6, och ådagalägger en jämförelse mellan de särskilda 
samhällena i fråga om utdebiteringens storlek, att växlin
garna härutinnan äro ganska betydande. Medan sålunda, 
oavsett ett municipalsamhälle, där utskylderna uppgivas 
hava utgått »lika för varje man», för den beskattningsbara 
inkomsten av kapital och arbete i 18 munieipalsamhällen 
ingen utdebitering förekom, och i 91 samhällen utdebi
teringen stannade vid 1 kr. eller därunder pr 100 kr. in
komst, uppgick densamma i 40 samhällen till över 1 kr. 
till och med 2 kr. och i 7 samhällen till över 2 kr. t. o. m. 
3 kr. pr 100 kr. inkomst. I de allra flesta fall var utdebi
teringen lika för de särskilda slagen av beskattningsföre
mål, men i 6 samhällen utdebiterades utskylderna endast 
på fastighet eller utgingo med väsentligt högre belopp för 
fastighet än för inkomst av kapital och arbete, och synes 
detta huvudsakligen hava skett dels för att förekomma ut
flyttning från samhället till följd av för höga utskylder för 
inkomsttagare och underlätta inflyttningen, dels emedan 
vissa utgifter bestritts uteslutande av fastighetsägarne. 

Sammanlagda beloppet av municipalsamhällenas inkomster 
uppgick under år 1914 till 1,339,487 kr. (kol. 14) och för
delade sig på de i kol. 7—13 angivna rubriker. De bland 
inkomsterna för en del samhällen ingående statsbidragen 
(kol. 9) utgingo nästan uteslutande till polisväsendet. Bland 
»övriga inkomster» (kol. 13) ingå: bland tillgångarna ej 
upptagna, under året influtna restantier av föregående års 
utskylder (44,189 kr.); bidrag av vederbörande kommun, av 
enskilde m. fl.; testamenten, gåvor o. dyl.; bötesmedel; in
komster av marknadsstånd; vinst å avhända tillhörigheter; 
renhållnings- och kloakavgifter m. m. samt för köpingarna 
Ljungby oeh Båstad brännvinsförsäljningsmedel. För en 
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del samhällen förekomma även hundskattsmedel, men dessa 
torde, åtminstone i de allra flesta fall, hava beslutats å 
kommunalstämma och således vara a t t anse som bidrag av 
vederbörande kommun. 

Utgifterna (kol. 27) belöpte sig t i l l 1,833,321 kr. och ut
visade i förhållande till inkomsterna 136.9 %. I kol. 26 
(»övriga utgifter») ingå huvudsakligen utgifter för förvalt
ning och uppbörd samt för en del samhällen anslag till 
föreläsaningar o. dyl . 

E n översikt av municipalsamhällenas inkomster och ut
gifter under år 1914 utfaller på följande sätt: 

Tillgångarna (kol. 30—32) utgjorde vid 1914 års slut 
6,991,275 kr. och fördelade sig med 5,850,451 kr. på fastig
heter och inventarier samt 1,140.824 kr. på fordringar, värde
papper och kontanta medel. Den minskning av tillgångarna 
sedan näst föregående år, som tabellen utvisar, är endast 
skenbar och beror därpå, att, såsom här ovan anförts, en 
del förutvarande municipalsamhällen numera utgöra egna 
kommuner. Fastigheterna utgjordes huvudsakligen av polis-
och arrestlokaler, brandstationer och spruthus, vatten- och 
andra ledningar, elektricitetsverk samt jordar och tomter, 
men däri ingå även sjukhus, badhus, magasin och material
bodar, tvätthus, kreatursstallar m. m. 

Skulderna (kol. 33) belöpte sig vid 1914 års slut till 
5,483,042 kr., utvisande en skenbar minskning sedan näst 
föregående å r av 246,564 kr. Om däremot från 1913 
års skuldsumma frånräknas skulderna för de dåvarande 
municipalsamhällena Nässjö och Skurup samt Valdemars
viks köping, utgörande ett sammanlagt belopp av 1,129,427 
kr., så visar sig, a t t de i 1914 års redogörelse upptagna 
municipalsamhällena under året ökat sina skulder med 
882,863 kr., vilken ökning ganska nära motsvarar skill
naden mellan upptagna och betalda lån. 1 förhållande till 
summan av t i l lgångarna utgjorde skulderna 78 .4% , mot
svarande 71.0 %, för år 1913. Följande 6 samhällen hade 
de största skulderna, över 200,000 kr., nämligen Ljungby 
köping (Kronobergs län) 554,499 kr., Katrineholm (Söder
manlands län) 442,083 kr., Flen (Södermanlands län) 415,716 
kr., Mjölby (Östergötlands län) 376,780 kr., Hagalund (Stock
holms län) 307,443 kr. och Borgs villastad (Östergötlands 
län) 263,070 kr . Dessutom befunnos ytterl igare 10 municipal-
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samhällen hava skulder till ett belopp överstigande 100.000 
kr. A andra sidan utgjorde antalet municipalsamhällen, 
som icke alls hade några skulder, 44, och för 21 samhällen 
understego skulderna 1,000 kr. 

Under redogörelseåret upptogos nya län och förskott 
till belopp av 1,454,275 kr. (kol. 28), varemot betalning av 
lån och förskott verkställdes med 584,417 kr. (kol. 29). 

H) Landstingens finanser (tab. 6). För utdebiteringen av 
landstingsskatt inom de särskilda landstingsområdena redo
göres i kol. 2—5, och framgår av där meddelade uppgifter, 
a t t landstingsskatten pr 100 kr. inkomst, ehuru i allmänhet 
lika för jordbruksfastighet och övriga beskattningsföremål 
inom samma område, dock företer stora skiljaktigheter 
emellan de särskilda landstingen. Däremot utgick sjuk-
vårdsavgiffen inom alla områdena med lika belopp, näm
ligen 50 öre för man oeh 25 öre för kvinna, vadan det ej 
ansetts erforderligt a t t i tabellen redogöra för denna ut
debitering. 

Inkomsterna, vilka under år 1914 utgjorde 16,052,782 kr,, 
eller 1,265,988 kr. mer än under näst föregående år, redo
visas i tab. 6 på följande sätt. Kol. 6: hyror, arrenden, 
räntor o. dyl.; kol. 7: influten landstingsskatt; kol. 8: in
fluten sjukvårdsavgift; kol. 9: till landstingen anslagen be
villning av fast egendom samt av inkomst; kol. 10: andra 
bidrag av staten, såsom till tuberkulossjukvården, veterinär
avlöningar, polisväsendet, småskoleseminarier, sinnesslö-
anstalter m. m.; kol. 11: brännvinsförsäljningsmedel; kol. 
12: legosängsavgifter; kol. 13: övriga inkomster, såsom 
bidrag av kommuner och hushållningssällskap; skolavgifter 
för dövstumma eller blinda barn; badavgifter; testamenten 
och gåvor; restituerade medel; vinst å avhända tillhörig
heter m. m. 

Utgifterna belöpte sig till 18,661,443 kr., eller 1,576,205 kr. 
mer än under år 1913, och utvisade i förhållande ti l l 
inkomsterna 116.3 %. I tabellen hava de särskilda slagen av 
utgifter sammanfattats på följande sätt. Kol. 15: utgifter 
för anskaffning och underhåll av lasarett med inventarier; 
kol. 16: för sjukas vård oeh underhall, med inräknande av 
ersättningar till andra än de under landstingen hörande 
sjukvårdsanstalterna; kol. 17: avlöningar åt läkare, sysslo
män, sköterskor m. fl.; kol. 18: för förbrukningspersedlar 
samt övriga utgifter för hälso- och sjukvården; kol. 19: för 
folkhögskolor; kol. 20: för övriga undervisningsärenden, så
som allmänna läroverk; tekniska, slöjd-, lantbruks-, skogs-
och veterinärskolor; uppfostringsanstalter för blinda, döv
stumma, idioter och vanvårdade barn; folkundervisning 
(folkskoleinspektörer, folk- och småskolor, bildande av 
lärare och lärarinnor o. dyl.); anordnande av repetitions
kurser för barnmorskor, av populära föredrag, av skol-
kökskurser m. m.; kol. 21: för jordbruket i allmänhet, 
agronomer, lantbruksmöten, hagelskadeersättning o. dy].; 
ladugårdsskötsel, mejerihantering, hästavel, veterinärläkare; 
skogs- och trädgårdsskötsel, torvberedning. anslag till Sven
ska mosskulturföreningen och till kemiska stationer, för 
jaktvård, rovdjurs dödande, fiskerinäringens befrämjande; 
husslöjder; industriutställningar m. m.; kol. 22: för kom
munikationsanstalter, såsom allmänna vägar, broar och 
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färjor; järnvägar; hamnar, segelleder, flottleder; kol. 23: för
valtningskostnader, såsom arvoden åt landstingens tjänste
män och betjäning; resekostnader för landstingsmän, revi
sorer, markegångstaxedeputerade o. dyl.; hyror oeh städ
ning av landstingens lokaler och arkiv; prenumeration å 
oeh bidrag för länskungörelser, tidskrifter m. m.; tryck
ningskostnader, postporton, skrivmaterialier, uppbördsprovi
sioner m. m.; kol. 24: erlagda räntor å upptagna lån 
för såväl landstingen som länslasaretten; kol. 25: övriga 
utgifter, såsom för fattig-, arbets- och välgörenhetsinrätt
ningar, barnhem, gratialer, pensioner; befrämjande av insätt
ningar i sparbanker, i ränte- oeh kapitalförsäkringsanstalter; 
skytterörelsens befordrande; nykterhetens befrämjande; lant-
polis, brottslingars gripande; bevarande av fornminnesmär-
ken; anslag till museum; utgivande av kartor, beskrivningar 
och kalendrar; arbetsförmedling; anslag till nationalförenin
gen mot emigrationen; restituerade landstingsmedel m. m. 

En översikt av landstingens jämte länslasarettens in
komster och utgifter under år 1914 utfaller på följande sätt: 

Tillgångarna (kol. 29—33) utgjorde vid 1914 års slut 
55,597,730 kr., efter att sedan näst föregående år hava ökats 
med 5,545,370 kr. I summan ingå landstingens egna till
gångar med 20,601,715 kr., därav 9,3.56,746 kr. i fastigheter 
och inventarier samt 11,264,969 kr. i fordringar, värdepapper 
oeh kontanta medel, samt länslasarettens tillgångar med 
34,996,015 kr., därav 32,600,499 kr. i fastigheter och inven
tarier samt 2,395,516 kr. i fordringar, värdepapper och 
kontanter. Landstingens egna tillgångar hade under året 
ökats med 1,750,261 kr. och länslasarettens med 3,795,109 kr. 
Samtliga tillgångar i fastigheter och inventarier hade ökats 
med 5,324,685 kr. och övriga tillgångar med 220,685 kr. 

Stockholm den 17 februari 1917. 

HUGO BURSTRÖM. 

Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L . 

F. A. -Sundberg. 

Skulderna (kol. 34) uppgingo vid 1914 års slut till 25,277,309 
kr. och hade sedan närmast föregående år ökats med 2,866,024 
kr. Under redogörelseåret upptogos av landstingen nya lån 
eller förskott till belopp av 4,358,597 kr., varemot betal
ning av lån och förskott verkställdes med 1,491,026 kr. 
Högsta skuldbeloppet utvisade Södermanlands läns landsting, 
2,475,257 kr., varefter närmast följde Göteborgs och Bohus 
läns, 2,359,600 kr., samt Malmöhus läns, 2,006,169 kr., medan 
däremot skulderna för Skaraborgs och Norrbottens läns lands
ting stannade vid de jämförelsevis låga beloppen av resp. 
146,797 kr. och 150,000 kr. 

I) Prästlönekassornas finanser. I tab. 7 redogöres för till 
prästerskapets avlöning avsedda medel, här benämnda präst
lönekassor, i de 12 pastorat, i vilka lagen om reglering av 
prästerskapets avlöning den 9 december 1910 under året 
vunnit tillämpning, varvid dock märkes, att, då av de 
räkenskapssammandrag, som ligga till grund för redogörel
sen, en del avser ecklesiastikåret 1914—1915 och en del 
tiden 1 maj—31 december 1914, de i tabellen förekommande 
uppgifterna ej äro med varandra fullt jämförliga. Av före
nämnda, i tabellen redovisade avlöningsmedel hava för
samlingsavgifterna samt däremot svarande avlöning till 
prästerskapet, för så vitt uppbörd av sådana avgifter ägt 
rum under år 1914, även upptagits i tab. 1—4, varemot 
prästlönekassornas övriga inkomster och utgifter samt deras 
tillgångar och skulder redovisas endast i denna tabell. 

Bland anförda tillgångar äro icke inräknade fastigheter 
och fonder, som (atom sjukvårdsanstalterna) stå under lands
tingens förvaltning, men ej disposition, utgörande fastigheter 
till ett värde av 395,849 kr., nämligen för Södermanlands 
län 18,000 kr., för Kristianstads län 31,000 kr., för Värm
lands län 54,970 kr., för Kopparbergs län 82,300 kr., för 
Gävleborgs län 104,701 kr. och för Västernorrlands län 104,878 
kr., samt fonder till belopp av 3,524,090 kr., fördelade på 20 
landsting, nämligen: 
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