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Sammanfattning
Examensarbetet "Samhdllsekonomiska kalll'Ier - En l?implig del av
beslutsundetlaget vid for{ndrad markanvdndnhg?", syftar till att utforma
en modell for hur samhdllsekonomiska effekter av nyexploateringar, karr
beaktasi ett tidigt skede av exploateringsprocessen.Arbetet har till
storsta del utforts pi mark- och exploaterhgskontoret i Jonkopings
kommun, under hosten 2006.
Teoridelatna har ftdmst genomforts genom studier av ljtteratur, artiklar,
offefldig statistik och rappoter. I tilliimpningskapidet har publicerad
information, tillsammans med samtal med sakkunniga pi Jonkopings
kommun, bidragit till de kostnads- och intektsuppgifter som anvdnds i
kaikylerna.
Beslut om nyexploateringar ir en kommunal angeldgenhet Dessa beslut
tas dzirfor i en kommunal nzimlrd, diir beslutsfattarna dr demokratiskt
valda individer. Att dessa politiker skall vara vdl bekanta med
exploatetingsprocessenoch dess effekter dt mer dn vad som kan begdras.
Dirmed stdlls hoga krav pi det beslutsundedag som tjdnsteminnen pi
kommunens forvalmingar presenterar fcjr beslutsfattama. Undedaget
skall vara lAtt att fdrste och samdiga effekter med exploateringen bor
redovisas.Det som skall utredas i detta arbete ir om en
samhri.llsekonomisk kall$ av en exploatering, kan vara en ldmplig del av
detta beslutsundedag.
En samhdllsekonomis kalkyl dr en cost/benefit analys som har fcir avsikt
att beuakta samdiga effekter, som uppstar i samband med en itgdrd, for
samdiga berorda individer. Arbetet gir ut pa att, i tuf och ordning,
identifiera, kvantifiera och vdrdera effekterna av en viss iq2ird. Milet
med vdrderingen rir att fa stodeken pa effekterna uttryckt i en gemensam
enhet. Kostnader och intdkter kan sedan jdmforas och kalkylen genererar
ett resulrat som kan tolkassom en min pi irgdrdens
samhdllsekonomiskaeffekt.
Beroende pi hur detaljri! och omfattande kallrylen utformas piverkat
tillforJidigheten i resultatet. Generellt skall dock resultatet betraktas som
ett riltverde med en stor osekerhet.

I exploateringssammanhang borde det fdrnsta anvindoingsofuadet for
dessa kalkyler vara att Jdrr:fl:ra ^lternativa lokaliseringar eller
utfoffnningar, av en flyexploatefing. En kalkyl for varje alternativ
utfomas och sedan jimfors resultaten. For att kunna jdmfora altematrv
som skiljer sig it i omfatmhg, kan en nettovdrdeskvot berdkras. En
annan metod ar att fordela kalkylens resultat pa antalet skapade
fastigheter. Eftersom resultaten f<jr de olika a.lternativen dr grundade pi
samma vdrderingar och generaliserkrgar, borde det inneblra att en
jzimforelse av resultaten ger mer information in varje kalkyls enskilda
resultat. Med andra borde en jimforelse ge en bra vdgledning for vilket
alternativ som, ur samhdllsekonomisk synpunkt, dr bittre dn det andra.
Fordelen med att upprdtta samhillsekonomiska kalkylet enligt nigon
modell ir att man fir ett systematiskt verktyg for hur bedomningarna
skall ske och hur tesultatet redovisas. I markanvdndingsfri"gor kan detta
sedan anviindas som en del av det beslutsundedag som presenterasfor
politiketna.
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