
Specificering av skatteintäkter 2020

RS 
rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

600 801 Allmän kommunalskatt

620 
625 805

Slutavräkning prognos för år 2020 inkl. 
justering av slutavräkning år 2019

630 Justeringspost slutavräkning

640 808, 809
Mellankommunal kostnadsutjämning,
Övriga skatter 

680 809 Övriga skatter

690 Summa skatteintäkter

Specificering av utjämningssystemen och generella statliga bidrag m.m. 2020

RS 
Rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

711 821 Inkomstutjämningsbidrag

713 822 Strukturbidrag

715 823 Införandebidrag

717 824 Regleringsbidrag

719 825 Kostnadsutjämningsbidrag

785 826 Bidrag för LSS utjämning

740 829 Generella bidrag från staten

760 831 Inkomstutjämningsavgift

770 834 Regleringsavgift

780 835 Kostnadsutjämningsavgift

786 836 Avgifter till LSS utjämning

765 828 Fastighetsavgift

790
Summa utjämningssystemen
och generella statliga bidrag m.m.
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Övriga kommentarer till skatteintäkter och specificering av generella bidrag m.m.







Resultaträkning 2020–2023

- Belopp ska redovisas i tusentals kronor och kostnader ska anges med minustecken.
- Kontrollera nyckeltalen.
- Stora förändringar mellan föregående år och i år utlöser kontroller som ska kommenteras.
- Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte nettoredovisas.

RS 
Rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

Budget 
2021
tkr

Prognos
2022
tkr

Prognos
2023
tkr

Nyckeltal 
2019
kr/inv 

Nyckeltal 
2020
kr/inv 

010 3 Verksamhetens intäkter exkl. int. poster

020 40-78 Verksamhetens kostnader exkl. int. poster

025 79 Avskrivningar inkl. nedskrivningar

030 Verksamhetens nettokostnader

040 80 Skatteintäkter

050 82-83 Generella statsbidrag och utjämning

035 Verksamhetens resultat

060 84 Finansiella intäkter

070 85 Finansiella kostnader

080 Resultat efter finansiella poster

085 87-88 Extraordinära poster

120 Årets resultat

Följande jämförelsestörande poster ingår i resultaträkningen ovan

RS 
rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

160 3 därav jämförelsestörande intäkter

165 40-78 därav jämförelsestörande kostnader

170 79 därav jämförelsestörande av-/nedskrivningar

175 84 därav jämförelsestörande finansiella intäkter

180 85 därav jämförelsestörande finansiella kostnader

Övriga kommentarer till resultaträkningen





Investeringar 2020–2023
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Nyckeltal 
Förändring
kr/inv (%) 

- Ange bruttobeloppen för investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna.
- Även budgeterade och planerade investeringar ska anges i tusental kronor.
- Försäljning av anläggningstillgångar ska inte ingå i investeringsinkomsterna.
- Inköp av finansiella anläggningstillgångar ska inte ingå i investeringsutgifterna.
- Exploateringsverksamheten ingår inte, det är bara investeringar i kommunens anläggningstillgångar som efterfrågas.

RS 
Rad

Utfall 
2020
tkr

Budget 
2021
tkr

Prognos
2022
tkr

Prognos
2023
tkr

190
Bruttoinvesteringsutgifter exkl. inköp av
finansiella anläggningstillgångar

290 Investeringsinkomster exkl. försäljning av 
anläggningstillgångar

Övriga kommentarer till investeringsutgifter







Balansräkning 2020

- Belopp ska redovisas i tusentals kronor och utan minustecken.
- Kontrollera nyckeltalen.
- Stora förändringar mellan föregående år och i år utlöser kontroller som ska kommenteras.
- Blandmodellen ska användas vid beräkning av pensionsskuld. Det innebär att pensionsförmåner (och löneskatt) intjänade
före 1998 inte ska redovisas i balansräkningen. De redovisas istället som en ansvarsförbindelse på rad 150 nedan.

Tillgångar

RS 
Rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

Nyckeltal 
2019
kr/inv 

Nyckeltal 
2020
kr/inv

Nyckeltal 
Förändring 
kr/inv (%)

015, 
025 10-12 Materiella och immateriella anläggningstillgångar

035 13, ej 139 Finansiella anläggningstillgångar

999 139 Bidrag till infrastruktur

069 14-19 Omsättningstillgångar

070 10-19 Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

RS 
Rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

Nyckeltal 
2018
kr/inv 

Nyckeltal 
2019
kr/inv 

Nyckeltal 
Förändring 
kr/inv (%)

073 201 Eget kapital, ingående värde

0731 2019 Justering av eget kapital, ingående värde

074 202 Årets resultat

064 Justering i Eget kapital

075 20 Summa eget kapital

062 därav Resultatutjämningsreserv

063 därav Övrigt eget kapital

076, 
071, 
077

221, 222, 
225

Avsättningar för pensioner,
Avsättning för särskild avtals- och visstidspension,
Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 

078 228 Andra avsättningar

079 22 Summa avsättningar

089 23 Långfristiga skulder, totalt

098 24-29 Kortfristiga skulder, totalt

099 23-29 Summa skulder

100 20, 22-29
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

Pensionsförpliktelser (inkl. löneskatt som inte redovisas i balansräkningen)

Blandmodellen ska användas vid beräkning av pensioner. Det innebär att pensionsförmåner (och löneskatt) intjänade
före 1998 inte ska redovisas i balansräkningen. De redovisas istället som en ansvarsförbindelse på rad 150 nedan.
Detsamma gäller övriga pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.
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RS 
Rad

Kommun-
Bas 20

Utfall 
2020
tkr

Nyckeltal 
2019
kr/inv 

Nyckeltal 
2020
kr/inv

Nyckeltal 
Förändring 
kr/inv (%)

150
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulder eller avsättningar inkl. löneskatt

Övriga kommentarer till balansräkningen







Tilläggsuppgifter

Har kommunen haft inkomster eller utgifter relaterade till något av följande?

Ja Nej

Sale and leaseback av tillgångar

Villkorade försäljningar av tillgångar (s.k. claw-back)

Partnerskap mellan offentlig och privat sektor
(s.k. OPS, PPP eller koncessionsavtal)

Har kommunen haft inkomster, utgifter, tillgångar eller skulder relaterade till 
s.k. energieffektiviseringskontrakt (EPC) under 2020?

Energieffektiviseringskontrakt (Energy Performance Contracts, EPC) är en affärsmodell där 
beställaren handlar upp en energibesparing, avseende t.ex. en fastighet, från ett energitjänste-
företag. Den energibesparing som uppnås finansierar själva investeringen, dvs. de minskade 
drifts- och underhållskostnaderna finansierar investeringen.

Ja

Nej

Finansiella målvärden

Finansdepartementet har behov av kompletterande information för att kunna följa utvecklingen i kommunsektorn.
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning är en uppgift som behövs till detta syfte. 

Frivillig uppgift

Uppge de viktigaste övergripande finansiella målvärden som fullmäktige beslutat inklusive utfall

Klicka på Excel symbolen för exempel på finansiella mål 

Finansiella mål enligt riktlinjer om
god ekonomisk hushållning

Enligt beslutad budget 2020 Enligt preliminärt utfall 2020














































Ange totalt antal övergripande finansiella mål som beslutats av fullmäktige 

SCB behöver information om kommunens tidsplan gällande publiceringen av 
årsredovisningen 2020. När räknar ni med att årsredovisningen kommer att 
finnas tillgänglig på kommunens hemsida?





Page 4 of 5Räkenskapssammandraget steg 1

2020-11-08http://www.siv.scb.intra/Blankett/BlankettBuilder.aspx?SupressSvar=1&loadtime=20...

För att avsluta uppgiftslämnandet och skicka in uppgifterna, klicka på "Spara och fortsätt" nedan. 

Om du vill ändra/komplettera dina inskickade uppgifter är det bara att logga in igen och ändra.
Kom ihåg att skicka in de uppdaterade uppgifterna.

Hur lång tid tog det att ta fram och lämna de efterfrågade uppgifterna?

SCB arbetar aktivt med att minska den tid som företag och organisationer lägger på
att lämna uppgifter. Därför är vi tacksamma om ni svarar på vår frivilliga fråga.

timmar minuter
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