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Siffran inom parentes är SCB:s numrering 

Allmän regional utveckling 

Interregional och internationell utveckling (12) 
Under delområdet Interregional och internationell samverkan redovisas 

verksamhet som avser läns- eller landsöverskridande samarbete av 

allmän karaktär. Avser samverkan ett specifikt delområde skall, oavsett 

samverkanspartners, verksamheten hänföras till berört område 

(exempelvis ska ett projekt inom tandvården med internationella 

partners hänföras till kostnader för att bedriva tandvård). Verksamheter 

som är av ren biståndskaraktär, d.v.s. stöd som ej i första hand avser att 

gagna förbundets egen verksamhet, redovisas här.   

Till området hör kostnader för deltagande i interregionala och 

internationella konferenser och möten av allmän karaktär och som inte 

kan hänföras till något sakområde. Medlemsavgifter och kostnader för 

deltagande i organisationer för interregional och internationell 

samverkan av allmän karaktär ska redovisas här.   

Vidare ska kostnader för vänlänsprojekt och övrigt internationellt 

samarbete av allmän karaktär redovisas under delområdet.   

FoU avseende regional utveckling (17)  
Under delområdet FoU avseende regional utveckling redovisas 

kostnader och intäkter inom exempelvis områdena kultur, miljö, 

näringsliv och kommunikation.   

Under delområdet ska exempelvis bidrag till forskningsstiftelser och 

motsvarande som arbetar med regionala utvecklingsfrågor redovisas. 

Bidrag till stiftelser/motsvarande för samverkan mellan forskning och 

samhälle ska också redovisas.   

Övrig allmän regional utveckling (19)  
Under övrig allmän regional verksamhet redovisas regionens kostnader 

och intäkter som avser regional utveckling och som ej specificerats 

tidigare i blanketten. Till detta område hör kostnader för förbundets 

externa miljöarbete, exempelvis fonder, stöd till miljöcentra och 

utdelning av externa miljöpriser.   
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Infrastruktur 

Fysisk o teknisk planering, näringslivsfrämjande- och 

turistverksamhet (21)  

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring  
Fysisk planering, bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och 

markförsörjning inklusive reglerings- och saneringsfastigheter. Även 

kostnader för tomma lokaler som följd av bland annat 

omstruktureringar och delar av kostnader för exploatering av mark ska 

redovisas här. Som bostadsförbättring räknas sanering och upprustning 

av befintliga områden samt stöd till bostadsföretag.     

Näringslivsfrämjande åtgärder  
Alla former av riktade åtgärder som vidtas för att främja 

näringslivsstrukturen som till exempel bidrag till näringslivsbolag, 

informationsinsatser och marknadsföring.     

Turistverksamhet  
Turistverksamhet som till exempel camping, stugor, liftar och 

turistinformation.   

Gator, vägar, parkering och parker (22)  

Gator, vägar och parkering  
Drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator 

och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader 

och intäkter för kommunal parkering förs också till denna verksamhet.     

Parker 
Parkverksamhet som parker, lekplatser, naturområden etc.  

Räddningstjänst inkl. ambulanser (23)  
Insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, 

skador och andra nödsituationer.   

Övrig infrastruktur (24)  

Konsument- och energirådgivning  
Kostnader och intäkter för konsumentrådgivning och energirådgivning 

som tillhandahålls invånarna.  
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Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning  
Kostnader och intäkter för verksamhet enligt miljöbalken, 

livsmedelslagen, djurskyddslagen och annan myndighetsutövning 

enligt övrig lagstiftning inom området (även information om detta).  

Miljö, hälsa och hållbar utveckling  
Kostnader och intäkter för åtgärder, utöver myndighetsutövning, som 

vidtas inom miljö- och hälsoskyddsområdet, t.ex. folkhälsoprojekt.  

Alkoholprövning  
Tillståndsprövning för servering av alkoholhaltiga drycker. Även 

tillståndsprövning för spelautomater, lotteritillstånd samt 

tobakstillstånd redovisas här.  

Totalförsvar och samhällsskydd  
Åtgärder till stöd för totalförsvaret och annat samhällsskydd som 

civilförsvarsplanering, familjebidrag m.m. 

Kultur och fritid   

Kultur och fritid (30)  

Stöd till studieorganisationer  
Allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen 

ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet.  

Allmän kulturverksamhet  
Allmän kulturverksamhet inklusive stödet till kulturella föreningar. 

Även kostnader och intäkter för museiverksamhet redovisas här.  

Bibliotek  
Kostnaderna för tillhandahållande och förmedling av information samt 

utlåning av medier till allmänheten.  

Musikskola/kulturskola  
Kostnader för kultur- och musikskoleundervisning, till exempel 

kommunala musikskolan.  

Allmän fritidsverksamhet  
Allmän verksamhet inom fritidsområdet inklusive stöd till 

fritidsföreningar.   
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Idrotts- och fritidsanläggningar  
Idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, 

frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar.  

Fritidsgårdar  
Här redovisas den fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom 

vid fritidsgårdar eller motsvarande, ej fritidshem inom 

skolbarnsomsorgen.  

Utbildning  

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (barnomsorg) 

(41)  
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, familjedaghem och 

kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola). 

Skolbarnomsorgen bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. För 

barn mellan tio och tolv år kan skolbarnomsorgen även bedrivas i form 

av öppen fritidsverksamhet.  

Grundskola inklusive förskoleklass och obligatorisk särskola 

(42)  

Förskoleklass  
Den pedagogiska verksamhet till vilken kommunerna är skyldiga att 

anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller 6 

år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar. Den kan vara lokal- 

och/eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller 

fritidshem. Den kan också vara helt fristående.   

Grundskola  
Grundskolans verksamhet år 1–9 (motsvarande). Under verksamheten 

redovisas också köp av verksamhet för specialskola och sameskola.   

Obligatorisk särskola  
Obligatorisk särskola för utvecklingsstörda barn i år 1–10. Den 

obligatoriska särskolan består av grundsärskola och träningsskola.   

Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola (43)  

Gymnasieskola  
Alla aktiviteter som ingår i gymnasieskolans verksamhet.  
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Gymnasiesärskola  
Elever som fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan erbjuds 

fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan på nationella 

specialutformade eller individuella program.  

Kommunal vuxenutbildning (44)  

Grundläggande vuxenutbildning  
Undervisning av vuxna motsvarande grundskolans år 1–9. 

Kunskapslyftet förs hit för den verksamhet som bedrivs på 

grundläggande vuxenutbildningsnivå. 

Gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning  
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar. 

Kunskapslyftet förs hit, utom eventuell verksamhet inom 

Kunskapslyftet som ligger på grundläggande vuxenutbildningsnivå, 

som då förs till denna. Även kostnader för gymnasial vuxenutbildning 

som bedrivs av annan anordnare, till exempel studieförbund eller privat 

företag ingår här.  

Övrig utbildning inklusive högskole- och 

uppdragsutbildning, särvux och SFI (45)  

Särvux  
Särskild utbildning för vuxna. 

Högskoleutbildning  
Här redovisas kostnader och intäkter för Högskoleverksamhet i form av 

bidrag, lokalkostnader etc. Kostnader och intäkter för Kvalificerad 

yrkesutbildning (KY) förs också hit. Även bidrag och stöd till 

folkhögskola kan föras hit, om de inte avser Kunskapslyftet.    

Svenska för invandrare (SFI)  
Här redovisas kostnader och intäkter för svenskundervisning för 

invandrare, vilket även inkluderar verksamhet som på uppdrag drivs av 

annan utbildningsanordnare, exempelvis ett studieförbund.    

Uppdragsutbildning  
Hit förs kostnader och intäkter för uppdragsutbildning, det vill säga 

sådan utbildning som arrangeras särskilt för försäljning.    
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Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård (50) 
Till denna verksamhet räknas olika typer av hälso- och 

sjukvårdsinsatser som exempelvis öppen vård och sluten vård. 

Dessutom ingår röntgenverksamhet och laboratorieverksamhet. Den 

hälso- och sjukvård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen till 

äldre och till funktionsnedsatta ska inte redovisas under detta 

verksamhetsområde. Den typen av insatser ska redovisas under 

verksamhetsområde 51, vård och omsorg enl. SoL, HSL, LSS och LASS. 

Äldre och funktionshindrade  

Vård och omsorg enl. SoL, HSL, LSS och LASS (51)  

Vård och omsorg enligt SoL och HSL  
Till denna verksamhet räknas verksamheter som ges med stöd av 6 § 

SoL och/eller med stöd av HSL till personer 65 år eller äldre och till 

funktionshindrade (individuellt riktade insatser).    

Insatser enligt LSS och LASS  
Hit räknas följande insatser som enligt 9 § LSS kan begäras av personer 

som tillhör lagens personkrets. Insatserna är:  

 Rådgivning och annat personligt stöd  

 Personlig assistans  

 Ledsagarservice  

 Kontaktperson  

 Avlösarservice i hemmet  

 Korttidsvistelse utanför hemmet  

 Korttidstillsyn till skolungdomar över 12 år  

 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn 

och ungdom  

 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för 

vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna  

 Daglig verksamhet  

Även kostnader för personlig assistans enligt LASS redovisas här.  

Öppen verksamhet  
Hit räknas generellt riktade verksamheter som bedrivs med stöd av till 

exempel 10 § SoL i dagcentral, träfflokal och dylikt, och som inte kräver 

individuellt beslut eller inskrivning. Verksamheten kan till exempel 
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omfatta mat- och kaffeservering, hår- och fotvård, sysselsättnings- och 

studieverksamhet med mera.  

Färdtjänst (52)  
Här redovisas kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och 

funktionshindrade som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om 

riksfärdtjänst.      

Individ- och familjeomsorg  

Missbrukarvård för vuxna inkl institutionsvård, 

familjehemsvård och öppna insatser (61)  
Hit räknas vård och stöd som ges till vuxna missbrukare i form av 

institutionsvård, familjehemsvård, bistånd avseende boende och olika 

öppenvårdsinsatser. Vuxen person avser person som är 21 år eller äldre. 

Med missbrukare avses personer som missbrukar alkohol, narkotika, 

läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av dessa.  

Institutionsvård och familjehemsvård, vid placering av hel familj sker 

ingen uppdelning mellan barn och vuxna utan den person som orsakat 

placeringen styr om redovisningen ska ske till missbrukarvård för vuxna 

eller till barn- och ungdomsvård.    

Institutionsvård  
Vård, behandling, arbete, arbetsträning etc. enligt LVM eller SoL i 

kombination med dygnet runt vistelse i utredningshem, 

motivationshem, behandlingshem och arbetskollektiv eller 

motsvarande utomlands. Till dessa vårdformer räknas även andra typer 

av hem som t ex familjehem, inackorderingshem, härbärgen etc. med 

HVB-tillstånd där vård eller boende bedrivs dygnet runt. Kostnader för 

personer som placerats i motsvarande hem utomlands skall ingå i 

redovisningen.  

Familjehemsvård  
Vård eller rehabilitering (behandling, arbete, arbetsträning m.m.) som 

ges dygnet runt i familjehem med stöd av 6 § SoL eller med stöd av 27 § 

LVM. Vård i familjehem med HVB-tillstånd ingår ej i familjehemsvård.    

Övriga öppna insatser för vuxna missbrukare  
Hit förs bistånd som avser boende och annan öppen vård för vuxna 

missbrukare såväl individuellt behovsprövad öppen vård som sådana 

öppna insatser som ej är individuellt behovsprövade.  
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Barn och ungdomsvård inkl. institutionsvård, 

familjehemsvård och öppna insatser (62)  
Hit räknas vård och stöd som ges till barn och ungdomar 0-20 år i form 

av institutionsvård, familjehemsvård, individuellt behovsprövad öppen 

vård och övriga öppna insatser.  

Institutionsvård för barn och ungdom  
Stadigvarande dygnet-runt-vistelse med placering utanför det egna 

hemmet på hem för vård och boende (HVB) enligt SoL och LVU. Även 

placeringar i familjehem med tillstånd som för HVB skall redovisas här.  

Familjehemsvård för barn och ungdom  
Stadigvarande dygnet-runt-vård i familjehem. Vård i familjehem med 

HVB-tillstånd ingår ej i familjehemsvård.    

Öppna insatser för barn och unga  
Såväl individuellt behovsprövade öppna insatser som öppna insatser 

som ej är individuellt behovsprövade.  

Övrig vuxenvård (63)  
Hit räknas vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna personer (21 

år och äldre) med psykiska och sociala problem som ej är relaterade till 

missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Såväl 

individuellt behovsprövad öppenvård och slutenvård som öppna 

insatser som t ex öppen träfflokal och hushållsekonomisk rådgivning 

redovisas här.  

Hit räknas inte samordningsförbundens verksamhet.  

Särskilt riktade insatser  

Flyktingmottagande (67)  
Kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 

flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning 

enligt förordningen 1990:927 ”om statlig ersättning för 

flyktingmottagande m.m.”, förordningen 2010:1122 ”om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar ” eller 2002:1118 ”om 

statlig ersättning för asylsökande m.fl.”.  

De kostnader som ska redovisas är kommunens kostnader för 

mottagning, praktisk hjälp i samband med bosättning, introduktion av 

flyktingar, kostnader för administration, kostnader avseende tolkar, 

ekonomiskt bistånd och eventuell introduktionsersättning. Här 

redovisas även kostnader för genomgångsbostäder som bebos av 
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flyktingar och som inte finansieras med ekonomiskt bistånd eller 

extraordinär ersättning från Migrationsverket.  

Kostnader och ersättningar för ensamkommande flyktingbarn redovisas 

här. Även kostnader för ensamkommande asylsökande barn och 

ungdomar redovisas här eftersom det är kommunen som har ansvar för 

dessa. Så länge kommunen får ersättning från Migrationsverket enligt 

ovan nämnd förordning ingår såväl kostnader som intäkter här. Här 

redovisas även kostnader för överförmyndare/gode man för 

ensamkommande.  

Kostnader och intäkter som uppkommer på andra verksamheter för 

insatser riktade specifikt mot flyktingar redovisas under respektive 

verksamhet.  

Exempel på sådan verksamhet kan vara förberedelseklasser/grupper 

inom barnomsorg och utbildning som redovisas under Pedagogisk 

verksamhet.  

Arbetsmarknadsåtgärder (68)  
Här redovisas tillhandahållande av socialt skydd i form av bidrag eller 

naturaförmåner till personer som är arbetsföra och står till 

arbetsmarknadens förfogande, men som inte kan finna ett lämpligt 

arbete. Även administration eller drift av eller stöd till socialt skydd 

redovisas här.   

Här ingår också bidrag, såsom hel och delvis arbetslöshetsersättning, 

förtidspension som betalas till äldre arbetstagare som går i pension före 

allmän lagstadgad pensionsålder på grund av arbetslöshet eller 

nedskärningar av ekonomiska skäl. Omfattar även bidrag till vissa 

grupper i arbetskraften som deltar i utbildningsprogram avsedda för att 

förbättra deras möjlighet till anställning, avgångsvederlag, andra 

bidrag, regelbundna eller i form av engångsbelopp, till arbetslösa.  

Naturaförmåner ingår, som bidrag till flyttning och bosättning, 

yrkesutbildning för arbetslösa eller omskolning av personer som 

riskerar att förlora sitt arbete, kost, logi och kläder som tillhandahålls 

arbetslösa och deras familjer. 

Affärsverksamhet: kommunikationer 

Buss-, bil- och spårbunden trafik samt sjötrafik (711)  
Här redovisas olika former av kollektivtrafik samt sjötrafik.  
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Flyg (712)  
Här förs kostnader och intäkter för flyg.   

Affärsverksamhet: energi, vatten och avfall   
Hit hänförs produktion och distribution av olika former av förädlad 

energi dvs. gas, el och fjärrvärme samt vattenförsörjning, avlopps- och 

avfallshantering.  

Vattenförsörjning och avloppshantering (721)  
Upptagning, rening och distribution av vatten samt drift av 

avloppssystem och reningsanläggningar.  

Avfallshantering (722)  
Här redovisas avfallshantering.  

Energiförsörjning (723)  
Produktion och distribution av olika former av förädlad energi dvs. gas, 

el och fjärrvärme.  

Affärsverksamhet: näringsliv och bostäder   

Näringsliv och bostäder (73)  

Arbetsområden och lokaler  
Med arbetsområden avses iordningställda områden för industri, kontor, 

lager etc. Med lokaler avses industri-, hantverks- och konferenslokaler 

samt hotell. Samlingslokaler, konferenslokaler m.m. för uthyrning, 

ingår här.  

Hamnverksamhet  
Kostnader för hamnverksamhet.  

Kommersiell verksamhet  
Kommersiell verksamhet som tillhandahålls direkt eller indirekt till 

medborgaren typ auktionsverksamhet, saluhall etc. Även 

skogsavverkning och arrendeverksamhet redovisas här.    

Bostadsverksamhet  
Kostnader för tillhandahållande av bostäder, exploatering av 

bostadsområden samt förmedling av bostäder.  
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Inköpsorganisation 

Inköpsorganisation (80) 
Under området inköpsorganisation efterfrågas kostnader för 

upphandling i de fall då upphandlingen utgör en hel organisation inom 

förbundet. Observera att upphandlingskostnader som utgör en del av 

kostnaderna inom en annan verksamhetsgren inte ska redovisas här, 

utan inom det verksamhetsområde som det enskilda förbundet verkar 

inom.  

Övergripande verksamhet  

Administration av gemensamma verksamheter (91)  
Samtliga kostnader och intäkter kommunalförbundet har för 

kommunernas gemensamma verksamheter, dvs. sådana verksamheter 

som har en övergripande kommunnytta. Här avses central 

administration, juridik, arkiv, IT, telefonväxel etc.  

Politisk verksamhet avseende regional utveckling (92)  
Den politiska verksamheten ska redovisas som ett eget område. Under 

politisk verksamhet redovisas kostnader för politikerna och deras 

verksamhet samt administration direkt knuten till detta. Området 

omfattar vidare revision samt bidrag till politiska partier och till 

Sveriges Kommuner och Regioner.   

Politisk verksamhet som inte direkt kan hänföras till regional 

utveckling kan exempelvis fördelas i proportion till antalet anställda 

eller i proportion till nettokostnader för respektive huvudområde. 


