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Résumé de la Statistique des finances des communes en 1916. 

Les lois communales du 21 mars 1862 fixent la maniére les dont affaires 
des communes doivent étre réglées. D'aprés ces lois, chaque paroisse à la 
campagne forme une commune, et il en est de méme de chaque ville. Les 
questions relatives à 1'église et aux écoles primaires sont résolues d'ordinaire 
dans 1'assemblée paroissiale (kyrkostämma); celles relatives à 1'assistance 
publique, ainsi que toutes les autres questions sur lesquelles la commune a 
le droit de décider, appartiennent d'ordinarie à la campagne a 1'assemblée 
communale (kommunalstämma) et dans les villes au conseil municipal 
(stadsfullmäktige). Il y a encore à la campagne des agglomérations, dites 
municipalsamhällen, qui ont dans certains cas une administration com-
munale particuliére, en méme temps qu'à tout autre égard elles appartien-
nent à la commune rurale sur le territoire de laquelle elles sont situées. 
Enfin il existe pour chaque departement (län) une représentation (landsting) 
pour 1'administration des affaires communes du département; seulement il 
est à observer que les villes Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping et 
Gävle ne participent pas à cette representation. 

En 1916, les recettes des communes, qui comportaient une somme totale 
de 275,888,826 cour. (tabl. no 4, col. 13), dont 80,645,027 cour. pour les com-
munes rurales et 195,243,799 cour. pour les villes, résultaient des sources 
suivantes: loyers, rentes etc. (col. 4), impôts sur les revenus etc. (col. 5), 
primes initiales encaissées pour 1'assurance générale des pensions (col. 6), 
subventions de 1'Etat (col. 7), droits sur la vente en détail des spiritueux 
(col. 8), droits de quai (col. 9), indemnité d'accise maritime (col. 10), droits 
payés pour le gaz, 1'électricité et les eaux (col. 11), autres (col. 12). 

Les dépenses, montant, en 1916, à un total de 294,315,912 cour. (tabl. 
no 4, col. 22), savoir 83,980,701 cour. dans les communes rurales et 210,335,211 
cour. dans les villes, se divisent entre les titres suivants: églises et clergé 
(col. 14), écoles primaires (col 15), assistance publique (col. 16), hygiéne pub-
lique (col. 17), enseignement secondaire etc. (col. 18), places publiques, com-
munications etc. (col. 19), assurance générale des pensions (col. 20), autres 
(col. 21). 

Les actifs des communes rurales montaient, en 1916, a 198,835,199 cour. 
et ceux des villes à 908,411,304 cour., ce qui fait une somme totale de 
1,107,246,503 cour. (tabl. no 4, col. 25). Le total des passifs était de 
735,766,442 cour. (col. 27), dont 83,492,458 cour. pour les communes rurales 
et 652,273,984 cour. pour les villes. Pendant 1'année, on faisait des emprunts 
de 68,708,816 cour. (col. 23) et des paiements de dettes de 36,941,828 cour. 
(col. 24). 

Pour .les agglomérations dites mimicipalsamhällen les recettes compor-
taient, en 1916, 1,826,701 cour. (tabl. no 5, col. 14) et les dépenses 2,733,659 
cour. (col. 27). Les actifs montaient à 9,093,163 cour. (col. 32) et les passifs 
à 7,028,735 cour. (col. 33). 

D'aprés le tableau n:o 6, les recettes des représentations des départements 
comportaient, en 1916, une somme totale de 23,608,788 cour. (col. 14). Les 
dépenses montaient à un total de 22,246,221 cour. (col. 26). Les actifs 
s'élevaient à 71,088,342 cour. (col. 33) et les passifs à 31,622,490 cour. 
(col. 34). 

(1 couronne = 1·39 franc) 



T I L L K O N U N G E N. 

A v sin underdåniga berättelse angående kommunernas 
fattigvård och finanser år 1916 får statistiska centralbyrân 
härmed överlämna den andra avdeïningen, vari redogöres 

I—194039. Kommunernas finanser år 1916. 

för kommunernas, municipalsamhällenas, landstingens och 
pastoratens prästlönekassors finansiella förbållanden under 
ifrågavarande år. 



II Inledning. 

De jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 decem-
ber 1874, den 30 juli 1875 och den 1 december 1911 till 
central byrån insända primäruppgifter, vilka legat t i l l grund 
vid utarbetandet av denna redogörelse, utgöra ett antal 
av 5,393, och har centralbyrån med anledning av befintliga 
fel och ofullständigheter i dessa primäruppgifter utfärdat 
984 anmärkningsmemoriaL 

I avseende på uppställningen ansluter sig förevarande 
redogörelse i allt väsentligt till berättelserna för de närmast 
föregående áren, och är antalet tabeller detsamma som i be-
rättelsen för år 1915, nämligen 7, av vilka tab. 1—4 redo-

göra för kommunernas, tab. 5 för municipalsamhällenas och 
tab. 6 för landstingens finansiella förhållanden, medan tab. 7 
redogör för prästlönekassorna i de pastorat, där lagen om 
reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910 
vunnit tillämpning. 

Den enda ändring av större betydelse, som gjorts i av-
seende på uppställningen är, a t t i tab. 1 för varje särskild 
landskommim angivits summan av den beräknade (beskatt-
ningsbara) inkomsten, medan i föregående årgångar endast 
angivits den beräknade inkomsten för de olika slagen av 
beskattningsföremål. Utrymme fÖr införande i tab. 1 av 

Tab. A. Förhållandet emellan särskilja slag av beskattningsbar inkomst jämte fördelning av kommunerna efter utdebiteringen pr 
100 kr. inkomst år 1916. 



Kommuner. Beräknad (beskattningsbar) inkomst och utdebitering. III 

denna nya kolumn har vunnits huvudsakligen därigenom, 
att de förutvarande t re kolumnerna om utdebitering pr 100 
kr. inkomst, nämligen utdebitering för kyrkostämma, för 

. kommunalstämma och summa utdebitering, sammanslagits 
till två, nämligen »utdebitering pr 100 kr. inkomst» (kol. 
6) och »därav för borg. kommunen» (kol. 7). 

A) Kommuner. Antalet kommuner i hela riket uppgick un-
der å r 1916 t i l l 2,509 (tab. 4, kol. 2), därav 2,375 landskom-
muner (tab. 2, kol. 2) och 134 stadskommuner, nämligen 101 
städer och 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 upp-
tagits å landsbygden i förening med de landskommuner, 
vilka de tillhöra. Av sistnämnda köpingar här en del 
dessutom sina egna finanser, för vilka redogöres i tab. 5. 
Sedan näst föregaende år hava 2 kommuner tillkommit, 
nämligen Idre i Kopparbergs län och Norrfjärden i Norr-
bottens län. Jämlikt kungl. brev den 23 december 1915 
här dessutom ur Markaryds socken från och med år 1916 
utbrutits Markaryds köping såsom särskild kommun, men 
då köpingen ännu under år 1916 haft gemensam kommunal-
förvaltning med Markaryds landskommnn, har den icke här 
inräknats (jfr »allmänna anmärkningar» till tab. 1 [sid. 43] 
och anm. 56 till tab. 3). A andra sidan hava de förra 
kommunerna Bromma och östra Eneby införlivats, den förra 
med Stockholms och den senare med Norrköpings stad, vadan 
således antalet i det hela är detsamma som näst föregående 
år. Slutligen hava landskommunernas antal minskats med 
en och stadskommunerna ökats med en därigenom, att Troll-
hättan med årets ingång inträtt i åtnjutande av stads-
rättigheter. 

I likhet med vad som ägt rum i föregående underdåniga 
berättelser har även nu det förfaringssätt följts vid upp-
glfternas bearbetande, att i tab. 1 och 2 sammanförts 
sâväl kyrko- som kommnnalstämmoräkenskaperna och på 
samma sätt i tab. 3 för varje stadskommun de av kyrko-
stämma och stadsfullmäktige eller, i 1 fall (Skanör med 
Falsterbo), av allmän rådstuga granskade räkenskaper. Då 
kommunen tagits till enhet för den tabellariska framställ-
ningen, hava i de fall, då två eller flera kyrkosocknar varit 
förenade om gemensam kommunalförvaltning, samtliga ifråga-
varande socknars räkenskaper i tab. 1 och 3 mast samman-
slås och redovisas på kommunen i fråga, samt här i de fall, 
då en kyrkosocken varit fördelad på två kommuner, för 
kommunerna i fråga sammanslagning mast äga rum i tab. 1 
beträffande åtskilliga uppgifter (inkomster, utgifter, till-
gångar och skulder). Detsamma har ock ofta varit fallet, 
då två eller flera kyrkosocknar haft helt eller delvis gemen-
samma kyrko- och folkskoleräkenskaper. Där så lämpligen 
kunnat ske, har dock i sistnämnda fall särskilda uppgifter 
lämnats för var kommun, varvid de gemensamma räkenska-
perna förts på den ena kommunen, och meddelas om sådana 
fall upplysningar i anmärkningarna till tab. 1 och 3, till vilka 
därför torde få hänvisas. Härvid må dock särskilt framhållas, 
a t t då en landskommun i fråga om kyrkostämmans angelägen-

heter har gemensamhet med stad, hithörande räkenskaper van-
ligen redovisats i tab. 3 i sammanhang med stadens, varemot 
i tab. 1 och 2 upptagits en del kyrkostämmoräkenskaper, 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. 

B) Beräknad (beskattningsbar) inkomst och utdebitering. Den 
beskattningsbara inkomst (för jordbruksfastigbet beräknad 
efter 6 procent och för annan fastighet efter 5 procent av 
det uppskattade värdet), vilken enligt de ti l l statistiska 
central byrån insända primäruppgifterna legat till grund 
för utdebiteringen av de under år 1916 influtna kommunal-
utskylderna, utgjorde 1,823,921,851 kr. (tab. 4, kol. 3), varav 
698,456 245 kr. belöpte sig på landskommunerna (tab. 2, 
kol. 6) samt 1,125,465,606 kr. på stadskommunerna (tab. 3, kol. 
5), och fördelade sig med 215,609,587 kr. på jordbruksfastig-
het, 250,242,893 kr. på annan fastighet samt 1,358,069,371 kr. 
på kapital och arbete, utgörande enligt vad tab. A utvisar, 
resp. l l - 8 %, 13-7 % och 74-5 % av hela inkomstsumman. ök-
ningen resp. minskningen i jämförelse med den beskattnings-
bara inkomst, som enligt det nästföregående årets taxeringar 
legat till grund för utdebiteringen av de under år 1915 in-
flutna 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 
föregaende år ökats med 2·8 % för stadskommunerna, men 
minskats med 2-3 % för landskommunerna. Om åter de förut-
varande landskommunerna Trollhättan, Bromma och Östra 
Eneby, av vilka som nämnts den förstnämnda blivit stad 
och de senare införlivats med städer från och med år 1916, 
även för år 1915, då den sammanlagda beräknade inkomsten 
för ifrågavarande tre kommuner uppgick till 9,165,060 kr., 
hänföras under stadskommunerna, skulle minskningen för 
landskommunerna stanna vid 7,386,089 kr. eller l·0 % och ök-
ningen för stadskommunerna vid 21,435,134 kr. eller l·9 %. 
Den minskning i den beskattningsbara inkomsten för lands-
kommunerna, som sålunda för år 1916 kornmer till synes, 
bör tydligen sättas i samband med den år 1914 inträdda 
världskrisen, då ju den beskattningsbara inkomsten 1916 avser 
den inkomst, som vederbörande skattdragare åtnjutit under 
år 1914. Jämför man i tab. 2 siffrorna för de olika länens 
landsbygd för åren 1915 och 1916, med frånräknande för 
förstnämnda år av den beskattningsbara inkomsten för 
Bromma, Östra Eneby och Trollhättan, finner man, a t t 



IV Beräknad (beskattningsbar) inkomst och utdebitering. 

minskningen under sistnämnda år kommer jämnt halva an-
talet län till del, nämligen samtliga län i Svealand och 
Norrland utom Södermanlands och Jämtlands län samt dess-
utom Gottlands och Blekinge län, medan alltså ökning kom-
mer hela Götaland utom Gottlands och Blekinge län till del 
och dessutom Södermanlands och Jämtlands län. Den mest 
betydande minskningen kommer på Norrbottens län, där den 
beräknade inkomsten sjunkit från 46,790,544 kr. till 38,711,245 
kr, eller med 8,079,299 kr., d. v. s. större minskning än för 
rikets landsbygd i dess helhet, och denna minskning i Norr-
bottens län kan i sin tur återföras t i l l de båda gruvkommu-
nerna, Gällivare och Jukkasjärvi, där minskningen uppgår 
till icke mindre än 8,527,929 kr. 

Av den beskattningsbara inkomst å sammanlagt 698,450,245 
kr., å vilken landskommunernas utskylder utdebiterades, 
kommo på jordbrnksfastighet 210,568,205 kr., på annan 
fastighet 62,854,898 kr. samt på kapital och arbete 425,033,142 
kr., och ingingo dessa belopp i förenämnda inkomstsumma 
med resp. 3 0 l % 9-0 % och 60-9 ·/., motsvarande resp. 295 ·i, 
8·6 % och 61-9 % för det näst föregående året. 

Av de särskilda länen hade, vad landsbygden beträffar, Mal-
möhus län den högsta beskattningsbara inkomsten, nämligen 
65,155,314 kr. Närmast efter följde Stockholms län med 
46,850,779 kr. och Kopparbergs län med 46,523,759 kr. Av 
de återstâende hade två en beskattningsbar inkomst mellan 
40 och 45 millioner kr., nämligen Västernorrlands län med 
43,041,687 kr. och Gävleborgs 41,229,986 kr. Endast i ett 
län uppgick den beräknade inkomsten av jordbruksfastighet 
till mer än hälften av hela inkomstsumman, nämligen i 
Skaraborgs län (51-0 %). I samtliga övriga län understeg 
däremot inkomsten av jordbruksfastighet mer eller mindre 
50 %. av hela inkomstsumman, utvisande sit t lägsta belopp 
för Norrbottens län med 11·5 %. Den beräknade beskatt-
ningsbara inkomsten av.annan fastighet var relativt högst 
i Stockholms län (17·3 %) samt av kapital och arbete i 
Norrbottens län (82-8 %). 

Bland rikets landskommuner hade följande 38 en beskatt-
ningsbar inkomst överstigande 2 millioner kr., nämligen: 

Dessutom funnos 81 landskommuner, vilkas beskattnings-
bara inkomst uppgick ti l l mer än 1 million kronor. 

Á andra sidan funnos o kommuner, där hela inkomst-
summan ej uppgick ens till 10,000 kr., nämligen Jällby med 
6,110 kr., Södra Vånga med 9,028 kr. och Norra Sam med 
9,510 kr., samtliga i Älvsborgs län. 

Medelbeloppet av den beskattningsbara inkomsten för 
varje landskommun över huvud utgjorde 294,087 kr., därav 
för jordbruksfastighet 88,660 kr., för annan fastighet 26,465 
kr. samt för kapital och arbete 178,962 kr. Av de särskilda 
länen hade Norrbottens län det högsta medelbeloppet, 1,683,098 
kr., närmast följt av Kopparbergs län med 989,867 kr. och 
Gävleborgs län med 877,234 kr., varemot Gottlands län hade 
det lägsta medelbeloppet 53,914 kr., följt av Skaraborgs 
län med 85,200 kr. och Älvsborgs län med 139,436 kr . 

För stadskommunerna uppgick den beskattningsbara in-
komsten, såsom här ovan anförts, t i l l 1,125,465,606 kr., varav 
5,041,382 kr. belöpte sig på jordbruksfastighet, 187,387,995 
kr. på annan fastighet samt 933,036,229 kr. på kapital och 
arbete, utgörande resp. 0-5 %, 16·G %. och 82-9 % av hela in-
komstsumman. Bland rikets städer hade Stockholm den 
högsta beskattningsbara inkomsten, 401,628,760 kr., och Sig-
tuna den lägsta, 204,910 kr. 

Utdebiteringen pr 100 kr. beskattningsbar inkomst redo-
visas i kol. 6 och 7 såväl i tab. 1 för landskommunerna 
som i tab. 3 för stadskommunerna. De i nämnda kolum-
ner anförda beloppen avse utdebiteringen pr 100 kr. in-
komst av kapital och arbete, varjämte i de fall, då ut-
skyldsbeloppet varit olika för olika beskattningsföremål, 
uppgift om skiljaktigheten meddelas i anmärkningarna till 
tab. 1 och 3. För församlingarna i de pastorat, där lagen 
om reglering av präsierskapets avlöning den 9 december 1910 
vunnit tillämpning och där således de för nämnda ändamål 
debiterade utskylderna utgått efter den beräknade (beskatt-
ningsbara) inkomsten, omfatta de i tab. 1 och 3 angivna 
debiteringssatserna även ifrågavarande utskylder, för så vitt 
uppbörd därav ägt rum under år 1916. 

I de fall, då en kommun omfattar två eller flera försam-
lingar med olika utdebitering, här 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 därilrån av vikande angivits i en not. 
Sistnämnda förfaringssätt här även, där så lämpligen kun-
nat ske, iakttagits, då de olika utdebiteringarna bero på 
rotefördelning eller dylikt, varvid dock i undantagsfall en 
medeltalsberäkning mast verkställas. Däremot här i de fall 
då en del av en kommun varit av någon anledning, såsom 
utövande av enskild fattigvård, partiellt befriad från er-
läggande av utskylder, det för den övriga delen av kom-
munen angivna utskyldsbeloppet upptagits såsom gällande 
kommunen i dess helhet. 

En jämförelse mellan de särskilda kommunerna i fråga 
om utdebiteringens storlek ådagalägger, såsom tab. A ut-
visar, at t växlingarna härutinnan äro särdeles betydande. 
Sålunda utdebiterades över 10 kr. pr 100 kr. inkomst av 
kapital och arbete i 320 kommuner, samtliga å landsbygden, 
mellan 7 kr. och 10 kr. i 758 kommuner, varemot inom 5 
kommuner i Kopparbergs län, nämligen Orsa, Särna, Idre, Lima 
och Transtrand, ingen utdebitering efter den beskattningsbara 
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inkomsten ägde rum och i 50 kommuner utskyldsbeloppet 
pr 100 kr. inkomst stannade vid 3 kr. eller därunder. I åt-
skilliga fall bero dessa skiljaktigheter därpå, a t t 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 rotefördelning 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 1916 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 til l avlöning åt veterinär, utdebiterats endast å jord-
bruksfastighet eller att ägarne av i mantal satt jord haft 
a t t förfoga över räntor å magasinsfonder, vilka räntor 
kommunerna fatt disponera mot vederlag av motsvarande 
lindring i hemmansägarnes kommun alutskylder. 

Såsom av tab. A framgår, var utdebiteringen per 100 kr. 
inkomst under år 1916 över huvud taget ej obetydligt högre 
än under det närmast föregående året. Sålunda bar antalet 
kommuner med en utdebitering av över 7 kr. per 100 kr. 
inkomst ökats från 862 till 1,078, medan antalet kommuner 
med en utdebitering mellan 6-01 kr. och 7-00 kr. varit unge-
fär detsamma under såväl 1915 (411) som 1916 (422) samt 
antalet kommuner med lägre utdebitering nedgått från 1,236 
till 1,009. Denna stegring står tydligen i samband med 
den förut omnämnda minskningen av den beskattningsbara 
inkomsten i landskommunerna samt i någon med den ökning 
i utgifterna för det allmänna, som den genom världskriget 
uppkomna kristiden medfört. Till närmare belysande av 
kommunernas fördelning efter utdebiteringens storlek samt 
de förändringar härutinnan, som förekommit sedan 1915, 
meddelas nedanstående översikt för åren 1915 och 1916 av 
antalet kommuner inom var och en av de i tab. A anförda 
debiteringsgrupper i procent av hela kommunantalet, sär-
skilt för lands- och stadskommuner. 

För utdebiteringen av pcrsonliga avgiftcr, särskilt för 
man och särskilt för kvinna, redogöres i kol. 8 och 9 såväl i 

tab. 1 för landskommunerna som i tab. 3.för stadskommunerna. 
Dessa bidrag utgöras så gott som uteslutande av utskylder. 
till folkskola. 

Kommunerna tillflutna inkomster av slcogsaccis (inräknat 
influtna restantier) hava upptagits i kol. 10 i tab. 2 och 
kol. 14 i tab. 3. Enär i en del kommuner skogsaccisen upp-
burits redan under det år, då taxeringen ägt rum, men i 
andra kommuner först under det påföljande året i samman-
bang med uppbörden av de allmänna kommunalutskylderna, 
hava de i tabellerna redovisade skogsaccismedlen utgåt t dels 
på grund av den taxering, som ägde rum år 1916, och dels 
på grund av 1915 ars taxering. I enstaka fall hava här 
även upptagits förut ej redovisade skogsaccismedel, som ut-
gått på grund av taxering år 1914. Av primäruppgifterna 
framgår, a t t skogsaccisen i de allra flesta fall utgått med 
det högsta medgivna beloppet, eller 2 kr. pr 100 kr. skogsvärde. 

Förutom kontanta utskylder uttaxeras flerstädes å lands-
bygden även naturapersedlar, såsom spannmål, bränsle m. m., 
Imvudsakligen till fattigvârdens behov. Då likväl av det 
till kommunalförfattningärna 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, a t t ifråga-
varande utskylder i de flesta fall uttaxerats efter den beskatt-
ningsbara inkomsten, och har i sâdana fall värdet av de 
influtna naturapersedlarna redovisats i kol. 8 i tab. 2 samt 
utskyldsbeloppet pr 100 kr. inkomst, för så vitt uppgift därom 
kunnat erhâllas, upptagits jämte de kontanta utskylderna i 
kol. 6 och 7 i tab. 1. Hava naturapersedlarna däremot icke 
utdebiterats efter den beskattningsbara inkomsten, har vär-
det av desamma upptagits i kol. 11 i tab. 2 under rubriken 
»utdebiterade efter annan eller ej uppgiven grund». 

Till sistnämnda kolumn hava ock förts de genom utdebi-
tering efter hemmantal influtna utskylderna, vilka under de 
senare åren företett en oavbruten minskning. Ifrågavarande 
utskylder synas merendels hava u tgå t t till avlöning å t 
veterinärläkare samt i några fall till amortering av äldre 
väglån, varjämte i en del fall utskylder efter nämnda debi-
teringsgrund utgåt t in natura till fattigvård o. dyl. 

Jämte utskylderna efter den beskattningsbara inkomsten, 
för vilka här ovan är redogjort, utdebiteras i en del av 
rikets städer viss utskyld efter fnstighctsvärdet. Sådan ut-
taxering, vilken vanligen äger rum för gaturenhållning e. d., 
är i tab. 3 upptagen i kol. 15 samt i tab 4 i kol. 5. 

I avseende på utdebiteringarna må slutligen erinras, a t t de 
till prästerskapet anslagna avlöningsmedel enligt äldre löne-
resolutioner utgå efter en mängd olika grunder, för vilka 
centralbyrån här icke är i tillfälle at t närmare redogöra. 

C) Kommunernas inkomster. Sammanlagda beloppet av kom-
munernas inkomster under år 1916 uppgick till 275,888,826 
kr. (tab. 4, kol. 13), utvisande en ökning sedan näst före-
gående år av 28,145,934 kr., eller 11-4 %. 

Av hela inkomstsumman belöpte sig 80,645,027 kr . på 
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Tab. B. Influtna utskylder år 1916. landskommunerna (tab. 2, kol. 17) och 195,243,799 kr. på 
stadskommunerna (tab. 3, kol. 25). ökningen under året ut-
gjorde 2,282,267 kr. (2-9 %) för de förstnämnda och 25,863,667 
kr. (15-3 %) för de senare. 

De särskilda slagen av inkomster hava vid redogörelsen 
för landskommunerna i tab. 1 sammanförts i vissa större 
grnpper, men finnas närmare specificerade i tab. 2, dock en-
dast summariskt för varje län. Sålunda motsvaras kol. 11 
i förstnämnda tabell av kol. 8—11 i tab. 2, kol. 12 i tab. 1 
av kol. 13 och 14 i tab. 2 samt kol. 13 i den förra tabellen 
av kol. 12, 15 och 16 i den senare. Däremot hava detalje-
rade uppgifter meddelats särskilt för varje stadskommun i 
tab. 3 (kol. 10—24), varjämte ett länsvis upprät ta t sam-
mandrag av såväl lands- som stadskommunernas inkomster 
återfinnes i tab. 4 (kol. 4—13). 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 
och 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 uppgifter komma a t t meddelas. 

Influtna utskylder, såväl till kommun som till församling, 
hava med hänsyn t i l l de särskilda debiteringsgrunder, var-
efter de utgått, fördelats i efter den beräknade inkomsten 
utdebiterade utskylder (med inräknande av värdet av efter 
inkomsten utdebiterade naturapersedlar), personliga avgifter, 
skogsaccis samt efter »annan eller ej uppgiven grund» ut-
debiterade utskylder. Under sistnäranda rubrik hava förts, 
bland annat, efter hemmantal och fastighetsvärde utdebite-
rade utskylder, ävensom prästerskapets avlöningsmedel en-
ligt äldre löneresolutioner, varemot församlingsavgifter och 
hyresersättning till prästerskapets avlöning enligt lagen den 
9 december 1910, därest uppbörden ägt rum under år 1916, 
givetvis inräknats bland övriga efter den beräknade in-
komsten utdebiterade utskylder. Huru de under året influtna 
utskylderna, utgörande 119,553,726 kr., fördela sig efter 
särskilda debiteriQgsgrunder, såväl absolut som relativt, 
upplyser tab. B, varav jämväl framgår, a t t summan av 
dessa utskylder sedan näst föregående år ökats med 6,418,793 
kr., eller 57 %. Sedan år 1911 hava utskylderna stigit med 
30,262,817 kr., och under tioårsperioden 1907—1916 här till-
växten, efter avdrag för skogsaccisen, som tillkom först år 
1911, utgjort det ansenliga beloppet av 55,819,336 kr., eller 
nära 91 % av 1906 ars utskyldssumma. Vid sistnämnda tid 
korn på var och en av rikets invånare i medeltal en utskyld 
(till kommun och församling) av 11 kr. 51 öre, men för år 
1916 uppgick motsvarande belopp till 20 kr. 37 öre eller, 
om skogsaccisen medräknas, 20 kr. 76 öre. Fördelas åter 
på den beskattningsbara inkomsten de influtna utskylder, 
som utdebiterats efter denna grund, kommer år 1916 på 
varje hundratal kronor ett utskyldsbelopp av 5 kr. 94 öre, 
för landskommunerna 5 kr. 56 öre och för stadskommunerna 
6 kr. 18 öre. 

Antalet kommuner, för vilka skogsaccis. redovisats, upp-
gick år 1916, enligt vad efterföljande tab. C utvisar, till 
1,768, och utgjorde för dessa kommuner det taxerade skogs-
värdet 114,132,352 kr. och de influtna skogsaccismedlen, 
inräknat restantier, 2,278,834 kr. 

Om hela beloppet av den under år 1916 influtna skogs-
accisen, utgörande, såsom här ovan anförts, 2,278,834 kr., 
fördelas på antalet kommuner, för vilka skogsaccis redo-
visats, varvid dock torde böra framhållas, at t i uppgifterna 
för en del kommuner ingå tvenne ars skogsaccis, kommer 
på varje kommun över huvud en inkomst av 1,289 kr. 
Denna medelsiffra överträflas av kommunerna i de norr-
ländska länen samt i Kopparbergs, Värmlands och örebro 
län, och utvisade Västerbottens län det högsta beloppet, 
6,772 kr., varemot å andra sidan för kommunerna i Gott-
lands län medelinkomsten av influtna skogsaccismedel stan-
nade vid det jämförelsevis obetydliga beloppet av 113 kr. 
För följande 26 kommuner uppgick, den redovisade skogs-
accisen ti l l mer än 10,000 kr., nämligen: 

Beträffande grundavgifter till allmänna pensionsförsäkrin-
gen hava dessa i tab. 4 kol. 6 upptagits till belopp av 
8,636,165 kr., vilket belopp med 2,419,901 kr. understiger 
motsvarande belopp för år 1915. Denna minskning beror 
uteslutande på det förhållandet, a t t de i berättelsen för 
sistnämnda år upptagna avgifterna i åtskilliga fall avse 
avgifter för två år, 1914 och 1915; och hänvisas om orsaken 
härtill till berättelsen för år 1914. 
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Tab. C. Redovisad skogsaccis år 1916. jämförelsevis högt belopp, hava vaDligen närmare upplys-
ningar meddelats i anmärkningarna t i l l tab. 1 och 3. 

Tab. D. Relativa beloppen av kommunernas inkomster år 1916. 

Till statsbidrag, varav större delen utgått till folkskole-
väsendet och särskilt redovisats, hava jämväl räknats 
lösen för vin- och byggnadssäd, ersättning av staten för 
av koramnnerna lämnad fattigvård, för allmänna arbeten, t i l l 
läkaravlöning, polis, folkbibliotek, barnavård m. m. 

Kommunerna tillfallna brännvinsförsäljningsmedel (för 
landskommunerna endast inkomstrester från föregående år) 
ävensom de ensamt för stadskommunerna upptagna hamn-
umgäldcr, bro- och kajavgifter, tolagsersättningar, gas- och 
elektricitetsavgifter samt vattenledning savgifter torde ej er-
fordra ytterligare förklaringar än vad rubrikerna angiva. 

Bland övriga inkomster, eller sådana, som icke kunnat hän-
föras till något föregående slag, ingå; hundskattsmedel 
750,141 kr.; inflntna restantier av föregående ars utskylder 
(utom skogsaccis) 2,946,256 kr.; andel i bevillningsavgifter för 
vissa offentliga föreställningar, utgörande enligt de till stati-
stiská centralbyrån insända uppgifterna 121,910 kr.; bidrag av 
andra kommuner, inrättningar, samfund eller enskilde; bötes-
medel; värdet å avlidna understödstagares egendom, som 
tillfallit kommunerna; inkomst av understödstagares arbete; 
testamenten, gåvor, kollekter o. dyl.; inkomster av gravar, 
klockor, bänkhyror o. dyl.; vinst å de under året för.sålda, 
förbrnkade eller eljest avhända tillhörigheterna m. m.; samt 
för vissa städer inkomster av bouppteckningar, arvskiften 
och auktioner, uppgående till 642,902 kr., sjukhusavgifter, 
renhållningsavgifter, slakthusavgifter, inkomst av spårvägs-
drift o. s. v. I de fall, då dessa inkomster uppgått till ett 
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Med vilka procenttal de särskilda slagen av inkomster 
ingå i hela inkomstsumman, såväl för lands- som för stads-
kommunerna, upplyser förestående tab. D, varvid frani-
träda högst väsentliga skiljaktigheter mellan landsbygd och 
städer i fråga om de olika inkomstslagens relativa betydelse. 
Sålunda utgöra hy ror, arrenden, räntor o. dyl. endast 4-2 % 
av alla inkomster för landskommunerna, men 9·5 % för 
stadskommunerna. Utskylderna ingå däremot i hela in-
komstsumman med 59-6 % för de förstnämnda, men med blott 
36-6 % för de senare, och statsbidragen uppgå till 18-5 % 
för landskommunerna, men stanna vid 3-4 % för stadskom-
munerna. Dessa skiljaktigheter bero naturligen till stor del 
därav, a t t vissa ganska betydande inkomster för städerna, 
såsom hamnavgifter, tolagsersättning, gas-, elektricitets- och 
vattenledningsavgifter, icke alls eller i högst ringa mån 
förekomma å landsbygden. 

Såsom förut nämnts hava bland inkomsterna i tab. 1—4 in-
räknats de under år 1916 inflntna församlingsavgifterna o. d. 
t i l l prästerskapets avlöning enligt lagen den 9 december 
1910. Däremot ingå icke i nämnda tabeller ifrågavarande 
prästlönekassors övriga- inkomster, huvudsakligen av den 
grund at t prästlönekassornas räkenskaper i flertalet fall avse 
ecldesiastikår, vadan de olika inkomstposternas fördelning 
på kalenderår i allmänhet icke framgår av de avgivna rä-
kenskapssammandragen. 

I överensstämmelse härmed hava bland utgifterna i tab. 
1—4 ingå andra av prästlönekassornas utgifter upptagits 
än den del av avlöningen ti l l prästerskapet, som bestritts 
genom utdebiterade medel, och hava i intet fall prästlöne-
kassornas tillgångar eller skulder medtagits i tab. 1—4. 

D) Kommunernas utgifter belöpte sig under år 1916 till 
294,315,912 kr. (tab. 4, kol. 22), utvisande en ökning av 
21,777,146 kr., eller 8·o % av 1915 ars utgiftssumma. 

Dessa utgifter fördelade sig med 83,980,701 kr. på lands-
kommunerna (tab. 2, kol. 38) och 210,335,211 kr. på stads-
kommunerna (tab. 3, kol. 59). Ökningen under året ut-
gjorde 2,340,823 kr. (2-9 %) för de förstnämnda och 19,436,323 
kr. (10-2 %) för de senare. 

Då kommunernas inkomster under år 1916 utgjorde 
275,888,826 kr., men utgifterna stego till 294,315,912 kr., 
uppstod alltså för kommunerna samfällt en brist av 
18,427,086 kr., därav dock endast 3,335,674 kr. belöpte sig på 
landskommunerna, men 15,091,412 kr. på stadskommunerna 
För betackande av sålunda uppkomna brister anlitades dels 
befintliga tillgångar från föregående år, dels även upplåna-
de medel. At t som vanligt sistnämnda utväg blivit i över-
yägande fall använd, framgår av redogörelsen här nedan för 
kommunernas skuldsättning. 

Likasom inkomsterna hava de särskilda slagen av utgifter 
sammanförts för varje landskommun i vissa huvndgrupper ' 
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. 18—21 samt kol. 23—25 
mot resp. kol. 15 och 16 i tab. 1 ävensom kol. 28—30 
samt kol. 27 och kol. 32—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—58, 
varjämte ett länsvis upprättat sammandrag av såväl lands-
som stadskommunernas utgifter meddelas i tab. 4, kol. 14—22. 

Tab. E. Fattigvårdskostnad för varje invånare och för varje 
understödstagare år 1916. 
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Utgifterna för kyrkliga ändamål hava specificerats sålunda: 
anskaffning och underhåll av hus (kyrkor och ecklesiastika 
boställen) med inventarier; avlöningar åt prästerskap och 
kyrkobetj aning, båda utan inräknande av boställsavkastnin-
gar; samt övriga hithörande utgifter, såsom förbruknings- I 
persedlar (vin, oblater, bränsle, lysämnen m. m.), räntor å 
lan, 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. Beträffande de 
församlingar, där lagen den 9 december 1910 om reglering 
av prästerskapets avlöning t ra t t i kraft och där utdebite-
ring enligt nämnda lag ägt rum under året, här, såsom 
förut nämnts, endast den del av avlöningen, som bestritts 
genom utdebiterade medel, upptagits i tab. 1—4 bland ut-
gifterna' för avlöning ti l l prästerskap. — Av kommunernas 
samtliga utgifter för kyrkliga ändamål, 18,671,792 kr., be-
löpte sig 4,376,836 kr. (235 %) på anskaffning och under-
håll av hus och inventarier, 10,705,401 kr. (57-3 %) på 
avlöningar åt prästerskap och kyrkobetj aning samt 3,589,555 
kr. (19-2 %) på övriga hithörande utgifter. 

Utgifterna för folkskolcväscndct 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 lan för folkskoleändamål, 
utdelade belöningar åt skolbarn m. m. — Av kommu· 
nernas samtliga utgifter för folkskoleväsendet, 52,965,338 
kr., belöpte sig 9,970,567 kr. (18-8 %) på anskaffning och 
underhåll av hus och inventarier, 30,432,554 kr. (57-5 %) 
på avlöningar och 12,562,217 kr. (23·7 %) på övriga hithörande 
utgifter. 

Bland övriga å kyrkostämma beslutade utgifter, 625,474 
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 skrivniaterialier-
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 
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 
län, som upptagits för fattigvårdsändamâl, 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 1916 utgjorde, 
för så vit t uppgifter därom föreligga, ett belopp av 94,374 
kr., som fördelar sig länsvis på följande sät t : 

II—194039. Kommunernas finanser år 1916. 

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 tabeilerna 
redovisade fattigvårdskostnader, utgörande 34,556,874 kr., 
belöpte sig 2,845,349 kr. (8-2 %) på anskaffning och under-
håll av hus och inventarier, 25,682,238 kr. (74-3 %) på under-
stödstagares beklädnad, vård och underhåll samt 6,029,287 
kr. (17-5 %) på övriga hithörande utgifter. 

En beräkning av fattigvårdskostnaden i förhållande till 
folhnängden meddelas i tab. E, varav framgår, a t t denna 
kostnad utgjorde 6 kr. på var och en av rikets in-
vånare över huvud. Ensamt för landsbygden uppgick 
motsvarande kostnad till 4 kr. 60 öre och för stadskommu-
nerna till 9 kr. 38 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 4 kr. 46 öre för riket i 
dess helhet, 3 kr. 59 öre för landskommunerna och 6 kr. 
56 öre för stadskommunerna. 

Om däremot summan av fattigvårdskostnaderna under år 
1916 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 135 kr. 
57 öre, ensamt för landskommunerna 130 kr. 29 öre och för 
stadskommunerna 142 kr. 43 öre. Tages åter hänsyn endast 
till den egentliga underhållskostnaden, belöpte sig på varje 
understödstagare över huvud en utgift av 100 kr. 76 öre, 
särskilt för landskommunerna 101 kr. 65 öre och för stads-
kommunerna 99 kr. 60 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. 

1 utgifterna för allmänna pensionsförsäkringen, utgörande 
för samtliga kommuner 10,960,124 kr., ingå levererade grund-
avgifter, bidrag till pensionstillägg och understöd samt för-
valtningskostnader för pensionsnänmderna, i den mån dessa 
kunnat särskilt angivas. 

Av de borgerliga landskommunerna beslutade utgifter, vilka 
utgâtt t i l l andra ändamål än fattigvård och pensionsförsäk-
ringen, belöpte sig till 10,412,391 kr. och hava sålunda för-
delats: anskaffning och underhåll av hus och inventarier, ej 
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tillhörande någon av de andra avdelningärna; kommunika-
tionsanstalter, såsom järnvägsanläggningar. byggande och. 
underhåll av en del vägar, broar och färjor, snöplogning, 
postbefordran, telefoner m. m.; sundhetsvård, vartill räknats 
avlöningar åt distriktslåkare, veterinärer, vaccinatörer och 
barnmorskor samt anskaffning och underhåll av läkar- och 
barnmorskebostäder, sjukstugor m. m.; avlöningar, arvoden 
eller ersättningar åt fjärdingsmän, kommunalstämmors och 
nämnders ordförande, räkenskapsförare, skrivbiträden m. fi\; 
samt slutligen alla övriga utgifter, såsom erlagda räntor å 
lån, ej hörande till fattigvârden, lösen för handlingar, ut-
gifter för skrivmaterialier, postporton m. m. 

Av de borgerliga stadskommunerna beslutade utgifter för 
ifrågavarande ändamål hava sålunda redovisats: 

för sundhetsvård, 11,786,300 kr., med särskiljande av ut-
gifter för anskaffning och underhåll av hus och inventarier; 
för sjukas vård och underhåll; avlöningar åt läkare, barn-
morskor m. fl.; samt övriga hithörande utgifter; 

för läroverk o. dyl., 4,840,506 kr., med specifikation av ut-
gifter för anskaffning och underhåll av läroverkshus med 
inventarier; avlöningar och ersättningar för hushyra åt lärare 
och andra; samt övriga hit hänförliga utgifter; 

för allmänna byggnader, platser o. dyl., 100,132,326 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 och 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., 49,364,787 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 stads-
fullmäktige eller allmän rådstuga; samt övriga utgifter, såsom 
för uppbördsverk, auktionskammare, hamnbevakning m. m. 

Kommunernas samtliga utgifter under år 1916 fördelade 
sig med hänsyn till den kommunala myndighet, som fattat 
beslut om deras verkställande, på följande sätt: 

Utgifterna för kyrkostämman, vartill även hänförts folk-
skolentgifterna för de städer, vilkas folkskoleväsen hor 
under stadsfullmäktiges beslutanderätt (jfr anm. 1 och 5 å 
sid. 58 och 59), både sedan näst föregående år ökats i lands-
kommunerna med 2,860,003 kr. och i stadskommunerna med 
955,379 kr., varigenom en ökning i det hela uppkom av 
3,815,382 kr. Utgifterna för kommunalstämman minskades 
samtidigt med 519,180 kr., vilken minskning dock endast 
är skenbar, och framkallats av det förut omnämnda för-
hållandet, a t t utgifterna för år 1915 för allmänna pensions-
försäkringen i åtskilliga fall avsågo två år. Bortser man 

Tab. F. Relativa beloppen av kommunernas utgifter år 1916. 
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för båda åren från utgifterna till allmänna pensionsförsäk-
ringen, utvisa utgifterna under år 1916 en ökning av 641,800 
kr. För stadsfullmäktige (allmän rådstuga) hava utgifterna 
ökats med 18,480,944 kr., vadan för rikets samtliga kommu-
ner förevarande utgifter uppvisa en ökning av 17,961,764 kr. 

Enligt vad ovan anförda tal, jämförda med proeentbe-
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 56-1 % av samtliga 
utgifterna, under det motsvarande procenttal för stadskom-
munerna var endast 11-9 %. A andra sidan ingingo kom-
munalstämmans utgifter i hela utgiftssumman med blott 
43·9 '/,, varemot utgifterna, beslutade av stadsfullmäktige 
(allmän rådstuga), hunno upp till 88·1 % av städernas samt-
liga utgifter. Lands- och stadskommunernas utgifter för 
kyrkliga ändamål, folkskola och. andra ändamål, varom 
kyrkostämma äger besluta, ingingo alltså i hela utgifts-
snmman med 24·6 %, medan kommunernas övriga utgifter 
stego till 75-4 % av alla utgifterna. 

Såsom av tab. F jämväl framgår, belöpte sig år 1916 på 
var och en av rikets invånare en kommunal utgift av 51 
kr. 12 öre. A landsbygden utgjorde motsvarande belopp 
20 kr. 62 öre, men uppgick för stadskommunerna ända till 
124 kr. 86 öre. — I förhållande t i l l inkomsterna utgjorde ut-
gifterna år 1916 för rikets samtliga kommuner 106·7 %, en-
samt för landskommunerna 104-1 % och för stadskommu-
nerna 107-7 %. 

E) Kommunernas tillgångar uppgingo vid 1916 ars slut till 
1,107,246,503 kr. (tab. 4, kol. 25), utvisande en ökning sedan 
näst föregående år av 67,588,717 kr., eller 6-5 %. 

Dessa tillgângar i det hela fördelade sig med 198,835,199 
kr. på landskommunerna (tab. 2, kol. 47) och 908,411,304 kr. 
på stadskommunerna (tab. 3, kol. 66). Tillväxten under året 
utgjorde 5,124,050 kr. (2-6 %) för de förstnämnda och 62,464,667 
kr. (7-4 %) för de senare. 

Till ökningen av landskommunernas tillgångar bidrogo mer 
eller mindre samtliga län med undantag av Gottlands och 
Älvsborgs län, för vilket förstnämnda genom avskrivning av 
järnvägsaktier och sistnämnda genom Trollhättans förflytt-
ning till stadskommunerna en minskning inträtt, och var 
tillväxten störst för Gävleborgs län, 771,584 kr., varefter 
närmast följde Västernorrlands län med 606,923 kr., Kal-
mar län med 523,217 kr. och Värmlands län med 518,639 kr. 
Bland stadskommunerna utvisade Stockholm och Göteborg 
den största ökningen i tillgângar nå med resp. 20,980,077 kr. 
och 10,872,306 kr. 

I suminan av tillgångarna ingingo fastighet er och inven-
tarier med 886,670,055 kr. samt fordringar, värdcimjipcr, 
Jcontanta medel och nahirapersedlar med 220,576,448 kr. 
Under året hade förstnämnda tillgângar ökats med 42,700,908 
kr. (5-1 %), och de senare med 24,887,809 kr. (12-7 %). Huru de 
särskilda slagen av tillgângar vid 1916 ars slut fördelade 
sig på lands- och stadskommunerna samt med vilka procent -

tal de ingingo i varderas hela tillgångssumma, upplyser 
efterföljande översikt: 

Tillgångarna i fastigheter och inventarier hade under året 
ökats för landskommunerna med 3,931,457 kr. och för stads-
kommunerna med 38,769,451 kr., samt övriga tillgångar med 
1,192,593 kr. för de förstnämnda och 23,695,216 kr. för de 
senare. 

I de ti l l centralbyrån inkomna räkenskapssammandragen 
äro uppgifter meddelade dels å samfällda tillgângar i fastig-
heter och inventarier och dels angående värdet å de särskilda 
slagen av fastigheter. Skillnaden emellan värdet å först-
nämnda tillgângar och å summan av de uppgivna fastig-
heterna skulle alltså utgöra kommunernas tillgângar i in-
ventarier. E n dylik beräkning utfaller på följande sätt : 

Tab. Ga och tab. Gb innehålla specifikationer av kommuner-
nas tillgångar i fastigheter, beträffande landskommunerna 

Tab. Ga. Specifikation av landskommunernas tillgångar i fastig-
heter vid 1916 års slut. 
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dock endast summariskt för varje län, men i fråga om 
städerna särskilt för dem, som vid 1916 ars slut hade mer 
än 10,000 invånare. 

Bland landskommunernas tillgângar i fastigheter ingå 
jämlikt tab. Ga fplkskolehusen med det övervägande hög-
sta beloppet och damast fattigvårdsanstalterna (fattighus, 
fattiggårdar, arbetshus o. dyl.). Jordbruksfastigheterna ut-
göras i väsentlig mån, särdeles i de skånska länen, av 
kyrkornas hemman och jordar. I 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, här 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 tillgângar, 
vilka icke kunnat hänföras till någon av de föregående 
kolumnerna. Hit höra även fastigheter, som förvärvats 
för gaturegleringar, och uppgå flerstädes dessa tillgângar 
till ganska ansenliga belopp. Sålunda uppgives för Stock-
holms stad det bokförda värdet av dylika fastigheter vid 
1916 ars slut hava utgjort 62,907,703 kr. 

Kommunernas samtliga tillgângar särskiljas, allt efter som 
de tillhöra lcyrJcostämmas eller kommunalstämmas och städs-
fullmäl·tiges (allmän rådstugas) beslutanderätt, sålunda: 

Tab. Gb. Specifikation av stadskommunernas tillgångar i fastigheter vid 1916 års slut. 
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(6-9 %). I övrigt visar sig av ovanstående uppgifter, att lika-
som i fråga om kommunernas utgifter även med avseende 
på omfattningen av de tillgângar, som höra under den ena 
eller andra kommunalmyndighetens beslutanderätt, en ganska 

Tab. H. Fastigheter och fonder under kommunernas förvaltning 
men ej disposition, vid 1916 års slut. 

väsentlig skiljaktighet äger rum emellan lands- och stads-
kommunerna. 

Tab. I. Kommunernas skuldsättning år 1916. 
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Angående förhållandet emellan kommunernas tillgångar 
samt såväl folkmängd som skulder vid 1916 ars 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 
få av kommunerna disponeras, m. m. Sammanlagda värdet 
av dessa fastigheter och fonder uppgick enligt tab. H vid 
1916 ars slut till 851,693,896 kr., eller 13,630,311 kr. mer 
än vid slutet av näst föregående år, och belöpte sig av 
förstnämnda summa 207,044,845 kr. på landskommunerna och 
144,649,051 kr. på stadskommunerna. Av fastigheterna till-
hörde den övervägande största delen kommuner å lands-
bygden, varemot av fonderna det mesta belöpte sig på stads-
kommunerna. 

I sammanhang med ovanstående redogörelse för kommu-
nernas ti l lgångar 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 och förvaltning icke kunna anses lik-
ställda med de kommunala tillgångarna. 

F) Kommunernas skulder uppgingo vid 1916 års slut till 
735,766,442 kr. (tab. 4, kol. 27), utvisande en ökning sedan 
näst föregående år av 31,715,081 kr., eller 4·5 %. 

Om man däremot utgår från 1915 års skuldsumma, ut-
görande 704,051,361 kr. (tab. 4, kol. 27), och därtill lägger 
under år 1916 upptagna län och förskott, 68,708,816 kr. 
(kol. 23), men därifrån drager de under året betalda, 
36,941,828 kr. (kol. 24), uppstår ett skuldbelopp för kom-
munerna samfällt av 735,818,349 kr., vilket belopp ganska 
nära överensstämmer med ovan anförda faktiska skuldsumma, 
eller med endast 51,907 kr. överstiger densamma. 

Av här anförda skulder för rikets samtliga kommuner 
belöpte sig 83,492,458 kr. på landskommunerna (tab. 2, kol. 
50) och 652,273,984 kr. på stadskommunerna (tab. 3, kol. 67), 
utvisande en ökning för de förstnämnda av 1,594,190 kr. 
(1-9 %) och för de senare av 30,120,891 kr. (4-8 %). 

Enligt förestående tal). I, som innehåller en redogörelse 
för kommunernas skuldsättning, bidrog under år 1916 till 
landskommunernas skuldökning Malmöhus län med det högsta 
beloppet, 458,361 kr., medan å andra sidan skulderna för Jön-
köpings län minskades med 32,871 kr. och för Gottlands 
län med 3,265 kr. Nedgången i skulderna för Östergötlands 
län samt den synnerligen betydande minskningen för Älvs-
borgs län, som tabellen utvisar, är endast skenbar och beror, 
vad det förra länet beträffar, på Östra Eneby förutvarande 
landskommuns inkorporering med Norrköpings stad samti 
vad det senare beträffar, på överflyttning från lands- till 
stadskommunerna av Trollhättan. Den relativt ringa skuld-
ökningen för Stockholms län är i verkligheten betydligt 
större, alldenstund vid Bromma kommuns inkorporering 
med Stockholms stad staden övertagit kommunens skulder. 
Det absolut högsta skuldbeloppet träffas fortfarande för 
Kopparbergs län, 7,583,446 kr., varemot Västerbottens län 
alltjämt utvisar det lägsta, 588,905 kr. Vad åter de sär-
skilda landskommunerna beträffar, visar sig av tab, 1, at t 

följande 52 hade de största skulderna, Över 200,000 kr., 
nämligen: 

Dessutom befunnos 135 landskommuner hava skulder t i l l 
ett belopp överstigande 100,000 kr. A t t för dessa och 
ovannämnda kommuner även tillgångarna över huvud taget 
uppgå ti l l jämförelsevis höga belopp, framgår av tab. 1, 
likasom särskilt beträffande en del av här upptagna kom-
muner i Kopparbergs län, a t t 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, 55, och för 35 kommuner under-
stego skulderna det jämförelsevis ringa beloppet av 100 kr. 

I avseende på stadskommunernas skuldsättning märkes, 
att ökning av skulderna inträffade för 91 stadskommuner, 
varemot minskning ägde rum för 42. Ljusdals köping hade 
ingå skulder varken vid början eller slutet av året. Vid 
årets slut hade följande 42 stadskommuner mer än 2 millio-
ners skuld, nämligen: 

Dessutom funnos 18 stadskommuner, vilkas skulder upp-
gingo ti l l mer än 1 million kronor. 
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Kommunernas samtliga skulder vid 1916 ars slut fördelade 
sig, allteftersom de tillhörde kyrkostämmas eller kommu-
nalstämmas ock stadsfullmäktiges (allmän rådstugas) beslu-
tanderätt, på följande sätt: 

Sedan näst föregående år hade skulderna för kyrkostämuia 
ökats med 1,994,685 kr. (3-2 %) samt för kommunalstämma ! 
ock stadsfullmäktige med 29,720,396 kr. (4-6 %). 

Likasom i fråga om tillgångarna visar sig av ovanstå- I 
ende beräkningar, at t de skulder, som höra under kyrko- i 
stämmans beslutanderätt, ingå i kela skuldsumman med ett 
väsentligt kögre 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 j 
uppgifter angående kommunernas skuldräntor, som i efter- I 
följande tab. K meddelas, och fram går därav, att 9-9 % av i 
landskommunernas räntor utgått för kyrkliga ändamål, j 
42-3 % för folkskola, 16-6 % för fattigvård och 31-2 % för 
andra kommunala ändamål, såsom järnvägsanläggningar, 
övriga kommunikationsanstalter, kommunala byggnadér, 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 later sig en dylik fördelning ej verkställa, vadan 
för dessa likasom för rikets samtliga kommuner här endast 
upptagits summan av samtliga skuldräntor. 

Under år 1916 uppgick sammanlagda beloppet av kommu-
nernas skuldräntor t i l l 31,379,039 kr., utvisande en tillväxt 
sedan näst föregående år av 2,222,785 kr., eller 7-6 %. Dessa 
räntor fördelade sig med 3,687,778 kr. på landskommunerna 
och 27,691,261 kr. på stadskommunerna, och utgjorde ök-
ningen 94,609 kr. (2-6 %) för de förstnämnda samt 2,128,176 
kr. (8-3 %) för de senare. 

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

Om kommunernas skulder vid 1916 ars slut lika fördelas 
på rikets samtliga invånare, faller ett skuldbelopp av 127 
kr. 79 öre på varje person. Utföres denna beräkning sär-
skilt för lands- och stadskommunerna, så visar sig, att på varje 
invånare kommer en skuld av 20 kr. 50 öre å landsbygden 
och 387 kr. 20 öre i städerna. Då likväl även tillgångarna 

fördela sig mycket olika, nämligen med 48 kr. 82 öre pr 
invånare å landsbygden och 539 kr. 25 öre i städerna, kom-
mer behållningen på varje person at t stanna vid 28 kr. 32 
öre för landsbygden, men uppgå till 152 kr. 4 öre för stä-

Tab. K. Kommunernas skuldräntor år 1916. 
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Tab. L. Relativa beloppen av kommunernas tillgångar och 
skulder vid 1916 års slut. 

derna. Behållningen pr invånare i riket över huvud utgör 
64 kr. 52 öre, motsvarande 58 kr. 75 öre för år 1915. 

I förhållande ti l l snmman av tillgångarna utgjorde skul-
derna 42-0 % för landskommunerna och 71-8 % för stads-
kommunerna samt 66-5 % för rikets samtliga kommuner, 
motsvarande resp. 42-2 %, 73-5 % och 67-7 % vid 1915 ars slut. 

Fördelas åter kommunernas skulder på den beräknade 
beskattningsbara inkomsten, kommer på varje hundratal 
kronor beskattningsbar inkomst i hela riket en skuld av 
40 kr. 34 öre, å landsbygden 11 kr. 95 öre och i städerna 
57 kr. 96 öre. Motsvarande belopp för år 1915 utgjorde för 
landskommunerna 11 kr. 45 öre, för stadskommunerna 56 kr. 
82 öre och för hela riket 38 kr. 90 öre. 

I fråga om landskommunerna utvisade Kopparbergs län 
likasom under de elva närmast föregående åren den stör-
sta skulden pr invånare, 35 kr., Blekinge län den största 
skulden pr 100 kr. beskattningsbar inkomst, 20 kr. 54 öre, 
samt Göteborgs och Bohus län den största skulden i för-
hållande till summan av tillgångarna, 58-4 % men Väster-
bottens län den minsta skulden såväl pr invånare, 3 kr. 
60 öre, och pr 100 kr. beskattningsbar inkomst, 3 kr. 
13 öre, som även i förhållande till tillgångarna, 17-1 %. 
Högsta behâllningen pr invånare träffas för Kopparbergs 
län, 46 kr. 25 öre, och därnäst för Gävleborgs län, 45 kr. 
83 öre, men den lägsta för Älvsborgs län, 15 kr. 66 öre, 
och därnäst för Norrbottens och Göteborgs och Bohus län, 
resp. 16 kr. 11 öre och 16 kr. 56 öre. 

Av rikets tretton största städer utvisade Hälsingborg det 
högsta skuldbeloppet i förhållande till folkmängden och den 
beskattningsbara inkomsten, men örebro i förhållande till 
summan av tillgångarna. Däremot hade Uppsala den minsta 
skulden såväl pr invånare som i förhållande till den be-
skattningsbara inkomsten och tillgångarna. Behållningen pr 
invånare var högst i Hälsingborg, 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 1916 till 117, därav 111 lands-
kommuner och 6 stadskommuner (1 stad och 5 köpingar). 

Kommunernas behållning, eller det belopp, som återstår, 
sedan skulderna fråndragits tillgångarna, uppgick vid 1916 
ars slut till 371,480,061 kr., därav 115,342,741 kr. för lands-
kommunerna och 256,137,320 kr. för stadskommunerna. Då 
vid slutet av år 1915 behâllningen för kommunerna sainfällt 
utgjorde 335,606,425 kr., visar sig alltså, att en ökning upp-
kommit av 35,873,636 kr. (10-7 %), varav 3,529,860 kr. belöpte 
sig på landskommunerna och 32,343,776 kr. på stadskommu-
nerna. 

G) Municipalsamhällenas finanser (tab. 5). Antalet municipal-
samhällen, som under år 1916 haf t egna räkenskaper, ut-
gjorde 172, eller 8 mer än under det näst föregående året. 
I redogörelsen hava nu för förstå gången upptagits 10 
muninicipalsamhällen, som bildats på grund av Kungl. brev, 
utfärdade under år 1915 eller föregående år, men som först 
under år 1916 haft egna finanser. Mariehälls och Norr-
köpings norra förstads municipalsamhällen, det förra i 
Bromma och det senare i Östra Eneby kommun, hava nu-
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mera upphört genom kommunernas inkorporering i Stock-
holm, resp. Norrköping. 

Den beskattningsbara inkomst, som legat till grund för 
utdebiteringen av de under år 1916 influtna.municipala ut-
skylderna, finnes angiven i kol. 2—4. För de allra flesta 
av de municipalsamhällen, där någon utdebitering icke ägt 
rum, hava uppgifter om den beskattningsbara inkomsten 
icke erhållits, men hava i dessa fall berörda uppgifter be-
räknats i allmänhet med stöd av från häradsskrivarna in-
komna utdrag ur vederbörande taxeringslängder. Den be-
skattningsbara inkomsten i sin helhet utgjorde 88,539,480 
kr., varav 13,828,558 kr. (15-6 %) belöpte sig på fastighet 
och 74,710,922 kr. (84-4 %) på kapital och arbete. I följande 
20 municipalsamhällen översteg den beskattningsbara in-
komsten 1 million kronor, nämligen: 

»övriga inkomster» (kol. 13) ingå: bland tillgångarna ej 
upptagna, under året influtna restantier av föregående ars 
utskylder (76,616 kr.); bidrag av vederbörande kommun, av 
enskilda m. fl.; testamenten, gåvor o. dyl.; bötesmedel; in-
komster av marknadsstånd; vinst å avhända tillhörigheter; 
renhållnings- och kloakavgifter m. m. samt för köpingarna 
Ljungby och Båstad ersättning för brännvinsförsäljnings-
medel. För en del samhällen förekomma även hundskatts-
medel, 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 till 2,733,659 kr. och ut-
visade i förhållande till inkomsterna 149-7 %. I kol. 26 
(»övriga utgifter») ingå huvudsakligen utgifter för förvaït-
ning och uppbörd samt för en del samhällen anslag till 
föreläsningar o. dyl. 

En översikt av municipalsamhällenas inkomster och ut-
gifter under år 1916 ntfaller på följande sätt: 

För municipalsamhällenas utdebitering redogöres i kol. 5 
och 6, och ådagalägger en jätnförelse mellan de särskilda 
samhällena i fråga om utdebiteringens storlek, att växlin-
garna härutinnan äro ganska betydande. Medan sålunda 
för den beskattningsbara inkomsten av kapital och arbete i 
22 municipalsamhällen ingen utdebitering förekom, och i 102 
samhällen utdebiteringen stannade vid 1 kr. eller därunder 
pr 100 kr. inkomst, uppgick densamma i 40 samhällen till 
över 1 kr. till och med 2 kr., och i 8 samhällen till över 2 kr. 
t. o. m. 3 kr. pr 100 kr. inkomst. I de allra flesta fall var ut-
debiteringen lika för de särskilda slagen av beskattningsföre-
mål, men i 8 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 fastighetsägarna. 

Sammanlagda beloppet av municipalsamhällenas inlcomster 
uppgick under år 1916 till 1,826,701 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 
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Tillgångarna (kol. 30—32) utgjorde vid 1916 års slut 
9,093,163 kr., utvisande en ökning sedan näst föregående år 
av 1,478,060 kr. och fördelade sig med 7,543,790 kr. på fastig-
heter och inventarier samt 1,549,373 kr. på fordringar, värde-
papper och kontanta medel. Förstnämnda tillgångar hade 
under året ökats med 1,105,304 kr., de senare med 372,756 kr. 
Fastigheterna utgjordes huvudsakligen av polis- och arrest-
lokaler, brandstationer och spruthus, vatten- och andra led-
ningar, elektricitetsverk samt jordar och tomter, men däri 
ingå även sjukhus, badhus, magasin och materialbodar, tvät t -
hus, kreatursstallar m. m. 

Shidderna (kol. 33) uppgingo vid 1916 års slut t i l l 7,028,735 
kr., efter a t t sedan näst föregående år hava ökats med 1,199,306 
kr., och utgjorde i förhållande till samman av til lgångarna 
77-3 %, motsvarande 76-6 % för år 1915. Följande 8 sam-
hällen hade de största skulderna, över 200,000 kr., nämligen 
Mjölby (Östergötlands län) 1,004,588 kr., Ljungby köping 
(Kronobergs län) 595,410 kr., Katrineholm (Södermanlands 
län) 514,741 kr.. Flen (Södermanlands län) 405,054 kr., Raus 
plantering (Malmöhus län) 347,150 kr., Hagalund (Stock-
holms län) 300,656 kr., Borgs villastad (Östergötlands län) 
260,182 kr. och Rå (Malmöhus län) 209,425 kr. Dessutom 
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befunnos ytterligare 11 municipalsamhällen hava skulder 
till ett belopp överstigande 100,000 kr. A andra sidan ut-
gjorde antalet municipalsamhällen, som icke alls hade några 
skulder, 44, och för 27 samhällen understego skulderna 
1,000 kr. . 

Under redogörelseåret upptogos nya lan och förskott 
till belopp av 1,833,153 kr. (kol. 28), varemot betalning av 
lan och förskott verkställdes med 513,299 kr. 

H) Landstingens finanser (tab. 6). För utdebiteringen av 
landstingssl·att 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 störa skiljaktigheter 
emellan de särskilda landstingen. Däremot utgick sjuk-
vårdsavgiften inom alla områdena med lika belopp, nämligen 
50 öre för man och 25 öre för kvinna, vadan det ej an-
setts erforderligt a t t i tabellen redogöra för denna ut-
debitering. 

Inkomstema, vilka under år 1916 utgjorde 23,608,788 kr., 
eller 3,376,724 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 22,246,221 kr., eller 1,879,303 kr. 
mer än under år 1915, och utvisade i förhållande ti l l 
inkomsterna 94-2 %. 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 och underhåll, 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 smâskolor, 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, veterinär!äkare; 
skogs- och trädgårdsskötsel, torvberedning, anslag till Sven-
ska mosskulturföreningen och till kemiska stationer, för 
jaktvârd, rovdjurs dödande, fiskerinäringens befrämjande; 
husslöjder; industriutställningar m. m.; kol. 22: för kom-

munikationsanstalter, såsom allmänna vägar, broar och 
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 och städ-
ning av landstingens lokaler och arkiv; prenumeration â 
och bidrag för länskungörelser, tidskrifter m. m.; tryck-
ningskostnader, postporton, skrivmaterialier, uppbördsprovi-
sioner m. m.; kol. 24: erlagda räntor å upp tågna lan 
för såväl landstingen som länslasaretten; kol. 25: övriga 
utgifter, såsom för fattig-, arbets- och välgörenhetsinrätt-
ningar, barnhem, gratialer, pensioner; befrämjande av insätt-
Dingar i sparbanker, i ränte- och kapitalförsäkringsanstalter! 
skytterörelsens befordrande; nykterhetens befrämjande; lant-
polis, brottslingars gripande; bevarande av fornminnesmär-
ken; anslag till museum; utgivande av kartor, beskriv-
ningar och kalendrar; bidrag till allmänna pensionsför-
säkringen (505,385 kr.); arbetsförmedling; anslag till na-
tionalföreningen mot emigrationen; restituerade landstings-
medel m. m. 

En översikt av landstingens jämte länslasarettens in-
komster och utgifter under år 1916 utfaller på följande sätt: 

Tillgångarna (kol. 29—33) utgjorde vid 1916 ars slut 
71,088,342 kr., efter a t t sedan näst föregående år hava ökats 
med 5,641,074 kr. I summan ingå landstingens egna till-
gångar med 29,536,415 kr., därav 13,265,091 kr. i fastigheter 
och inventarier samt 16,271,324 kr. i fordringar, värdepapper 
och kontanta medel, samt länslasarettens tillgångar med 
41,551,927 kr., därav 37,713,854 kr. i fastigheter och inven-
tarier samt 3,838,073 kr. i fordringar, värdepapper och 
kontanter. Landstingens egna tillgångar hade under året 
ökats med 3,031,801 kr. och länslasarettens med 2,609,273 
kr. Samtliga tillgångar i fastigheter och inventarier hade 
ökats med 3,062,765 kr. och övriga tillgångar med 2,578,309 
kr. 

Bland anförda tillgångar äro icke inräknade fastigheter 
och fonder, som (utom sjukvårdsanstalterna) stå under lands-
tingens förvaltning, men ej disposition, utgörande fastigheter 
till ett värde av 375,171 kr., nämligen för Södermanlands 
län 18,500 kr., för Kristianstads län 31,000 kr., för Göteborgs 
och Bohus län 70,000 kr., för Värmlands län 54,970 kr., för 
Kopparbergs län 96,000 kr. och för Gävleborgs län 104,701 
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kr., samt fonder t i l l belopp av 4,669,935 kr., fördelade på 
landstingen, som nedanstående tabell visar: 

Skulderna (kol. 34) uppgingo vid 1916 ars slut till 31,622,490 
kr. och hade sedan närmast föregående år ökats med 2,147,407 
kr. Under redogörelseåret upptogos av landstingen nya län 
eller förskott till belopp av 9,072,596 kr., varemot betal-
ning av lan och förskott verkställdes med 6,916,022 kr. 
Högsta skuldbeloppet ntvisade Södermanlands läns lands-
ting, 3,406,228 kr., varefter närmast följde Malmöhus läns 
3,026,447 kr. samt Älvsborgs läns 2,704,566 kr., medan däre-
mot skulderna för Uppsala, Norrbottens och Stockholms läns 
landsting stannade vid de jämförelsevis låga beloppen av 
resp. 180,160 kr., 281,996 kr. och 310,575 kr. 

Stockholm den 31 december 1919. 

I) Prästlönekassornas finanser. I tab. 7 redogöres för till 
prästerskapets avlöning avsedda medel, här benämnda präst-
lönekassor, i de 163 pastorat, i vilka lagen om reglering av 
prästerskapets avlöning den 9 december 1910 under året 
ägt tillämpning, varvid dock märkes, att, då av de rä-
kenskapssammandrag, som ligga till grund för redogörel-
sen, en del avser ecklesiastikåret 1916—1917, en del tiden 
1 maj—31 december 1916 samt en del kalenderåret 1916, de 
i tabellen förekommande uppgifterna ej äro med varandra 
fullt jämförliga. De i kol. 9 uppförda ''övriga'' inkomster 
avse huvudsakligen räntor å avlöningskassornas egna medel 
samt församlingarnas anslag till hyresersättning åt päster-
skapet. Nämnda anslag äro bland utgifterna upptagna i 
kol. 11, varemot i tabellen icke ingå prästerskapet till-
kommande ålderstillägg och skjutsersättning. De i kol. 12 
upptagna ''övriga'' utgifter utgöras bl. a. av räntor å upp-
tagna lan samt till kyrkofonden enligt kyrkofondslagens 
o § överlämnade avlöningsmedel. 

Av de i tabellen redovisade avlöningsmedlen hava, såsom 
förut omnämnts, församlingsavgifterna och församlingarnas 
anslag till hyresersättning åt prästerskapet, för så vit t 
uppbörden ägt rum under år 1916, samt däremot svarande 
avlöning till prästerskapet även upptagits i tab. 1—4, 
varemot prästlönekassornas övriga inkomster och utgifter 
samt deras tillgångar och skulder redovisas endast i denna 
tabell. 

Underdånigt 

LUDVIG WIDELL. 
OTTO GRÖNLUND. 

Erik Ahlberg. 
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Tab. 1. BERÄKNAD (BESKATTNINGSBAR) INKOMST, UTDEBITERING, INKOMSTER OCH UTGIFTER SAMT 
TILLGÅNGAR OCH SKULDER (I KRONOR) FÖR VARJE LANDSKOMMUN ÅR 1916. 



2 Tab. 1 (forts.) Landskommunernas finanser år 1916. — Stockholms län (forts.). 
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4 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916.— Uppsala län (forts.). 3. Södermanlands län. 
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6 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — 4. Östergötlands län. 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Östergötlands län (forts.). 7 



8 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Östergötlands län (forts.). 5. Jönköpings län. 
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10 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Jönköpings län (forts.). 6. Kronobergs län. 
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12 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Kalmar län (forts.). 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Kalmar län (forts.). 8. Gottlands län. 13 



14 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Gottlands län (forts.). 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. - 9. Blekinge län. 10. Kristianstads län. 15 



16 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Kristianstads län (forts.). 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Kristianstads län (forts.). 11. Malmöhus län. 17 



18 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Malmöhus län (forts.). 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Malmöhus län (forts.). 19 



20 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Malmöhus län (forts.). 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Malmöhus län (forts.). 12. Hallands län. 21 



22 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Hallands län (forts.). 13. Göteborgs o. Bohus län. 



Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Göteborgs och Bohus län (forts.). 23 



24 Tab. 1 (forts.). Landskommunernas finanser år 1916. — Göteborgs o. Bohus län (forts.). 14. Älvsborgs län. 
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