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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 

Offentlig ekonomi. 

 

0.2 Statistikområde 

Finanser för den kommunala sektorn. 

 

0.3 SOS-klassificering 

Statistiken ingår både i Sveriges officiella statistik (SOS) och i 
systemet för Sveriges officiella statistik (SOS-systemet). 

 

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller 

särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning 

(2001:100) om den officiella statistiken. 

 

0.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation Statistiska centralbyrån (SCB) 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Marie Glanzelius 

Telefon 019-17 60 11 

E-post marie.glanzelius@scb.se 

 

0.5 Statistikproducent 

 

Myndighet/organisation 

Statistiska centralbyrån (SCB) 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Marie Glanzelius 

Telefon 019-17 60 11 

E-post marie.glanzelius@scb.se 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
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0.6 Uppgiftsskyldighet 

Samtliga kommuner som ingår i urvalet samt alla landsting är 
skyldiga att lämna denna statistik enligt SCB:s föreskrifter (SCB-FS 
2008:2) samt (SCB-FS 2015:10).  

 

0.7 Sekretess och regler för behandling av  

personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik 
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 

Inga personuppgifter finns i statistikregistret. Statistiken omfattar 
endast aggregerade data för vilka inga särskilda sekretessregler 
gäller.  

 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Bevarandebehov är under utredning. 

 

0.9 EU-reglering 

Statistiken är inte EU-reglerad. 

 

0.10 Syfte och historik 

De insamlade variablerna avser kontogrupper tillhörande områdena 
verksamhetens kostnader, verksamhetens intäkter och investeringar. 
Uppgifterna samlas in på kvartalsbasis och sammanställs på riksnivå. 
Nationalräkenskaperna använder dessa uppgifter som ett underlag 
till sina beräkningar av de kvartalsvisa konsumtionsutgifterna, 
investeringarna samt finansiellt sparande för den kommunala 
sektorn.  

 

Undersökningen var tidigare en del av de prognosenkäter som SCB 
genomförde på uppdrag av Konjunkturinstitutet. I och med Sveriges 
medlemskap i EU uppstod nya krav på data om kommunsektorn. De 
nya kraven innebar att undersökningen skulle genomföras kvartals-
vis jämfört med tidigare tre gånger per år. Förutom den utökningen 
så utökades antalet variabler. 

 

0.11 Statistikanvändning 

Undersökningen utgör främst underlag för SCBs National-
räkenskaper.  

 

0.12 Upplägg och genomförande 

Undersökningen är en urvalsundersökning där kommuner med ett 
invånarantal på minst 30 000 invånare ingår. Det motsvarar ett 80-tal 
kommuner.  Som urvalsram för kommunurvalet används Sveriges 
samtliga 290 kommuner. Uppgifterna samlas in direkt från utvalda 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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kommuner med hjälp av en elektronisk enkät. I undersökningen 
undersöks också samtliga Sveriges landsting. Även landstingen 
lämnar sina uppgifter via en elektronisk enkät. 

  

0.13 Internationell rapportering 

Statistiken rapporteras inte internationellt. 

 

0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Enkäten uppdateras varje år så att den överensstämmer kontomässigt 
med undersökningen Räkenskapssammandraget för kommuner, 
landsting och kommunalförbund. Några mer omfattande 
förändringar är inte planerade. 

 

1 Innehållsöversikt 
För perioden kvartal 4 2015 till kvartal 3 2016 tillfrågas 83 kommuner 
och samtliga landsting. De uppgifter som lämnas avser 
verksamhetens kostnader och intäkter samt investeringar. 
Kommunerna som tillfrågas utgör ett urval av alla Sveriges 
kommuner. Värden motsvarande riksnivå levereras sedan till 
beräkningsansvariga inom Nationalräkenskaperna. 

 

1.1 Undersökta populationer och variabler 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Kommuner Kv. 4 2015-   
kv. 3 2016 

Verksamhetens 
kostnader 

Kv. 4 2015-      
kv. 3 2016 

Verksamhetens 
intäkter 

Investeringar 

Landsting 
Kv. 4 2015-   
kv. 3 2016 

Verksamhetens 
kostnader 

Kv. 4 2015-      
kv. 3 2016 

Verksamhetens 
intäkter 

Investeringar 
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1.2 Redovisade populationer och storheter 

Redovisad 
population 

Indelning i 
redovisnings-
grupper 

Redovisad 
storhet 

Redovisad 
storhets 
referenstid 

Statis-
tiskt 
mått 

Mått-
enhet 

Kommuner Summa 
kommuner 
 

Verksamhet
ens 
kostnader 

Kv. 4 2015-   
kv. 3 2016 

Summa Tkr 

Verksamhet
ens intäkter 

Investeringa
r 

Landsting Summa 
landsting 

Verksamhet
ens 
kostnader 

Kv. 4 2015-   
kv. 3 2016 

Summa Tkr 

Verksamhet
ens intäkter 

Invester-
ingar 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Statistiken levereras till beräkningsansvariga inom avdelningen för 
Nationalräkenskaper. Leverans sker kvartalsvis. Leveransen utgörs 
av två delar där den ena delen avser kommuner medan den andra 
delen avser landsting. Det sker ingen publicering av undersökningen 
på SCB:s webbplats. 

 

1.4 Dokumentation 

I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och 
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK). 

Dokumentationen finns publicerade på SCB:s webbplats, 
http://www.scb.se/OE0107. 

 

2 Uppgiftsinsamling 
I undersökningen tillfrågas 83 kommuner samt samtliga landsting 
och regioner. De uppmanas att kvartalsvis lämna ekonomiska data. 
Uppgiftslämnarna har ca 3 veckor på sig att lämna uppgifter. De 
inkomna kommunernas värden räknas sedan upp till en rikstotal 
mha. data från Räkenskapssammandraget för kommuner. För de 
landsting och regioner som besvarat enkäten sker en ren summering 
till riksaggregat. 

 

http://www.scb.se/OE0107
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2.1 Ram 

Samtliga kommuner, landsting och regioner ingår i ramen. Då dessa 
enheter är väldefinierade uppstår varken över- eller undertäckning. 

 

2.2 Urval 

För den del av undersökningen som avser kommuner så tillämpas ett 
så kallat cut-off urval. Inför varje nytt insamlingsår används 
befolkningsstatistikens register över antalet invånare i samtliga 
kommuner. De kommuner som har ett invånarantal som överstiger 
30 000 invånare inkluderas i urvalet. För den del som avser landsting 
och regioner så sker inget urval, samtliga tillfrågas vid varje 
insamlingstillfälle. 

 

2.3 Mätinstrument 

Mätinstrumentet utgörs av en excelblankett. För kommunerna 
innehåller excelblanketten tre blad, ett blad som mäter 
verksamhetens kostnader, ett som mäter verksamhetens intäkter 
samt och ett blad som mäter investeringar. För landsting och regioner 
består blanketten av två blad, ett för verksamhetens kostnader och 
investeringar, samt ett för verksamhetens intäkter. Blanketternas 
huvudstruktur är den samma under alla fyra kvartalsinsamlingarna, 
dock utökas antalet kolumner för varje kvartal vilket möjliggör att 
uppgiftslämnarna kan revidera föregående kvartalsuppgifter.  

 

Vid insamlingen skickas ett introduktionsbrev med blanketten, där 
syftet och användingen av efterfrågat data beskrivs, se bilaga 1 för 
introduktionsbrev till kommunerna och bilaga 2 för 
introduktionsbrev till landstingen. 

Excelblanketterna har inbyggda kontroller som kontrollerar att den 
information som fylls i inte avviker orimligt mycket. Se bilaga 3 för 
excelblankett till kommunerna samt bilaga 4 för excelblankett till 
landsting och regioner.  

De kommuner och landsting som inte inkommit till sista 
insändningdag får en påminnelse via e-post. 

 

2.4 Insamling 

Inför ett nytt insamlingsår förs diskussioner med representanter från 
beräkningarna av Nationalräkenskaperna för att säkerställa så att det 
är de mest relevanta variablerna för Nationalräkenskapernas syfte 
som samlas in. Det är också viktigt att variablerna kontomässigt 
stämmer överens med Räkenskapssammandraget för kommuner och 
landsting då användningen av kvartalsutfallet är den samma som för 
Räkenskapssammandragen.  

Uppgiftslämnarna erhåller blanketten direkt efter avslutat kvartal 
alternativt i månadsskiftet mellan två kvartal. Uppgiftslämnarna har 
ca 3 veckor på sig att skicka in efterfrågade uppgifter. I de fall då 
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urvalet för kommuner förändras och nya kommuner tillkommer tas 
en kontakt med kommunen innan utsändning sker.  

Tidpunkt för insamling, granskning samt påminnelsearbete under 
verksamhetsåret 2016 redovisas i nedanstående tabell: 

 

Aktiviteter Kvartal 4 

2015 

Kvartal 1 

2016 

Kvartal 2 

2016 

Kvartal 3 

2016 

Förberedelser, uppdatering av 
missiv, enkät m.m 

v.50-51 v.12-13 v.24-25 v.38-39 

Utsändningsdatum 18 dec. 1 april 22 juni 30 sept. 

Sista insändningsdag 29 jan. 22 april 8 aug. 24 okt. 

Påminnelsearbete 29 jan.-      
5 feb. 

22 april-   
29 april 

8 aug. -    
16 aug. 

24 okt.-    
31 okt. 

Granskning, insamling av 
kompletteringar och 
kommentarer 

8 feb. 2 maj 19 aug. 1 nov. 

Rikstotalssammanställning, 
dokumentation av 
kvartalsutfall 

9 feb. 3 maj 22 aug. 2 nov. 

 

2.5 Databeredning 

När enkäterna kommer in till SCB registreras de först i databasen. En 
okulärbesiktning genomförs av SCBs Insamlingsavdelning. 
Återkontakt med uppgiftslämnaren tas om uppgifter saknas.  

När den insända enkäten genomgått okulärbesiktningen och samtliga 
enkäter inkommit genereras rikstotalsvärden. Dessa rikstotaler 
sammanställs på olika sätt för kommuner respektive landsting. För 
landstingen, som är en totalundersökning, sker en ren summering av 
värdena för att en rikstotal ska erhållas. För kommunerna görs en 
uppräkning av de 83 kommunerna så att slutresultatet motsvarar 
populationen. Med hjälp av ett grafiskt granskningsverktyg 
genomförs en makrogranskning. Makrogranskningen koncentreras 
kring de variabler som uppvisar mest avvikande värden jämfört med 
tidigare referensperiod. Efter ev. kompletteringar och rättningar 
sammanställs en rikstotal med skriftliga förklaringar till de olika 
variablernas värden. Denna sammanställning lämnas sedan över till 
beräkningsansvarig för Nationalräkenskaperna. 
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3 Statistisk bearbetning: antaganden och  
beräkningsformler 

Den statistiska bearbetning som görs inom produkten är främst 
hänförlig till arbetet med att sammanställa rikstotalen för 
kommunerna. För landstingen sker enbart en summering av samtliga 
insända enkätvärden. Följande beskrivning avser därför enbart 
kommunerna.  

Objektsbortfall 

De kommuner som ingår i urvalet delas in i två grupper, 
storstadskommuner och mindre kommuner. Till gruppen 
storstadskommuner räknas, Stockholm, Göteborg och Malmö. I det 
fall då en kommun, trots påminnelser, inte sänder in någon enkät är 
kommunen att betrakta som bortfall. Om kommunen i fråga klassas 
som en mindre kommun hanteras kommunen som en kommun som 
inte ingår i urvalet, för mer information se avsnitt Uppräkning. 

Om kommunen är en storstadskommun sker en imputering av hela 
objektet. Imputeringen utgår från varje enskild variabels 
motsvarande värde i senast kända Räkenskapssammandrag. Dessa 
värden multipliceras sedan med den utveckling som kvartalsenkäten 
visar för de kommuner som sänt in fullständiga enkäter. 

  

Partiellt bortfall 

I det fall partiellt bortfall förekommer så hanteras det på samma sätt 
som vid objektsbortfall dvs. att senast kända RS multipliceras med 
den utveckling som kvartalsenkäten visar för de kommuner som sänt 
in fullständiga enkäter. 

 

Uppräkning 

Under verksamhetsåret 2016 är det 207 kommuner som inte tillfrågas 
genom enkätinsamlingen. För dessa sker en uppräkning och som 
underlag för den uppräkningen används de kommuner som tillhör 
gruppen mindre kommuner. För att sedan en rikstotal ska kunna 
skapas adderas storstadkommunernas värden. Detta innebär att 
storstadskommunernas utveckling inte påverkar de mindre 
kommuner som inte ingår i urvalet. 

Alla efterfrågade variabler har sin motsvarighet i 
Räkenskapssammandraget för kommuner. Den uppräkning som 
genomförs utgår från det värde på kommunnivå som 
Räkenskapssammandraget uppvisat år t-1. Detta värde skrivs sedan 
fram med den utveckling som kvartalsenkäten visar och på sätt 
erhålls ett värde för en specifik variabel år t. För att erhålla 
kvartalsvärden fördelas årsvärdet efter det kvartalsmönster som de 
kommuner som ingår i urvalet uppvisar. 
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4 Slutliga observationsregister 
 

4.1 Produktionsversioner 

Dokumentation av registrets detaljerade innehåll saknas för 
närvarande. 

 

4.2 Arkiveringsversioner 

Inga registerversioner har ännu arkiverats. 

 

4.3 Erfarenheter från denna undersökningsomgång 

Denna undersökningsomgång har genomförts som planerat, inga 
avvikelser finns att rapportera. 
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BILAGA 1, introduktionsbrev kommuner 
 

Kvartalsutfall för kommuner 

Kvartalsutfallet används som underlag för de kvartalsvisa 
beräkningarna av BNP och finansiellt sparande, dess motsvarighet på 
årsbasis är Räkenskapssammandraget (RS). Det är viktigt att 
samstämmigheten mellan kvartalsutfallet och RS är så bra som 
möjligt.  

 

Samtliga variabler i kvartalsutfallets tre flikar har sin motsvarighet i 
RS. Flikarna ska överensstämma med RS-flikarna verksamhetens 
kostnader, intäkter och investeringar.  

 

Enkätens innehåll 

Enkäten efterfrågar variabler gällande verksamhetens kostnader, 
intäkter och investeringar fördelat på kvartal. De efterfrågade 
uppgifterna definieras utifrån kontoplan Kommun-Bas13. Det är 
enskilda konton, kontogrupper eller underkonton som efterfrågas 
oavsett verksamhet. Om en egen kontoplan används måste denna 
översättas till befintliga konton enligt Kommun-Bas 13.  

 

Tänk på att 

 Pensionskostnaden avgiftsbestämd del för år 2016 på rad 185, 
konto 575 avser bara den pensionskostnad avgiftsbestämd del 
som ingår i verksamhetens kostnad 2016. 

 

 Avskrivningar och nedskrivningar ska inte redovisas. 
 

 Finansiella intäkter och kostnader redovisas separat under 
verksamhetens intäkter resp. kostnader. 

 

 Rad 950H, statliga investeringsbidrag, redovisas även i fliken 
investeringsredovisning. Här ska dock beloppet spegla den 
faktiska inbetalningen under perioden. 
 

 Försäljning av anläggningstillgångar redovisas i fliken 
investeringsredovisning.  

 

Allmän information 

 Finns inte faktiska uppgifter ska de uppskattas. Är det inte 
möjligt lämnas cellen blank och en kommentar lämnas i fältet 
”Kommentera förändring”.  

 

 Förekommer inget belopp skriv en nolla (0) och kommentera. 
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 Större förändringar som påverkar verksamhetens kostnader, 
intäkter och investeringar ska kommenteras. Kommentarerna 
hjälper oss mycket i arbetet att förklara statistiken för 
användarna. 
 

 Felmeddelanden ska rättas eller kommenteras. 
 

 

 Samtliga kommentarer lämnas i kommentarsrutan i fliken 
investeringar. 

 

Gröna celler ska fyllas i.  

Röda celler Indikerar ett felaktigt värde. 

Blåa celler indikerar att en ”därav post” är större än totalposten. 

 

Kolumnernas innehåll 

 Kolumnen ”utfall RS2015” har ifyllda uppgifter från 
Räkenskapssammandraget 2015.   
 

 Kolumnerna ”Andel av helår” visar respektive kvartals andel 
av helårsprognosen.  

 

 Kolumnen ”Förändring i procent 2015-2016” visar 
utvecklingen mellan årsutfallet enligt Kvartalsutfallet 2015 
och prognosen för 2016. 

 

 Kolumnerna längst till höger visar förändringen i procent och 
tusentals kronor för kvartalet jämfört med samma kvartal 
föregående år. 

  



Statistikansvarig myndighet 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN  

Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 

SCBDOK 4.2 OE0111 13 (21) 

 

                               OE0111_DO_2015_160829.docx 

BILAGA 2, introduktionsbrev landsting 

 

Att fylla i enkäten 

Landstinget ombeds att besvara samtliga uppgifter som rör det 
aktuella kvartalet, samt lämna en prognos på helåret. Uppgifterna 
fylls i kolumnerna D, J och X i respektive flik. Kolumnerna är 
gulmarkerade, men blir vita när ett värde har fyllts i. Uppgifterna 
ska, om det inte går att ta fram på annat sätt, uppskattas. Om inget 
belopp förekommer ska en nolla (0) skrivas, så att SCB kan särskilja 
detta från ett bortfall. Om uppskattning är omöjlig ska cellen lämnas 
blank och kommentar lämnas. De uppgifter vi efterfrågar ska om 
möjligt vara periodiserade. Uppgifterna lämnas i miljoner kronor. 
Vänligen uppmärksamma att enkäten består av två flikar; en för 
kostnader och investeringar, och en för intäkter. I kolumn X lämnas 
en särredovisning av de kostnader landstinget har för 
kollektivtrafiken. Detta görs för att SCB ska ha möjlighet att göra en 
rimlig bedömning av utvecklingen mellan åren bortsett från 
kollektivtrafiken, samt möjliggöra för en särredovisning av trafiken i 
nationalräkenskaperna.  

I blanketten finns senast inlämnade värden förprintade för tidigare 
kvartal respektive helårsprognos. Dessa är helt öppna för revidering 
vid behov.  

I kolumnen E och K förprintar SCB uppgifterna som lämnades av 
landstinget för motsvarande kvartal under fjolåret, samt fjolårets 
helår enligt fjärde kvartalsenkäten.  Kolumnerna har grön 
bakgrundsfärg. Kolumnerna är låsta och ska inte revideras. 
Observera att utfallet för 2014 i enstaka fall kan skilja sig från 
uppgifterna som landstinget lämnade, vilket i så fall kan bero på att 
det lämnade värdena har setts som orimliga (exempelvis om summan 
av därav-rader är större än huvudraden, så kan därav-raderna ha 
sänkts så att de inte summerar högre än huvudraden).  I vissa fall kan 
även avrundningsfel finnas.  

I blanketten finns det jämförelse- och kontrollkolumner:    

- Kolumn F, förändring i % 2016-2015, visar utvecklingen mellan 
fjolårets inlämnade helår och årets helårsprognos i procent. 
Kolumnen har grön bakgrundsfärg och är låst för redigering.  

- Kolumn L, förändring i % 2016-2015, visar utvecklingen mellan 
kvartalsutfallet för kvartalet förra året och årets kvartal i procent. 
Kolumnen har grön bakgrundsfärg och är låst för redigering.  

- Om texten "Kommentera gärna" kommer upp i kolumn S ber vi 
landstinget om en förklaring till förändringen i rutan för 
kommentarer under intäkterna. Kommentera gärna, det hjälper oss i 
vårt arbete. Radbyte i rutan görs med Alt + Retur. 

I blanketten finns några kontroller för att uppmärksamma 
uppgiftslämnaren. Kontrollerna markerar om exempelvis summan av 
därav-rader överstiger huvudraden, eller vid negativa värden. De 
aktuella cellerna rödmarkeras om något av villkoren bryts. 
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Celler med röd bakgrundsfärg ska med andra ord inte förekomma. Vi 
är medvetna om att det kan uppstå fall där det är nödvändigt att 
lämna ett negativt belopp, och i sådana fall får uppgiftslämnaren 
ignorera rödmarkeringen. Uppgiftslämnaren får då gärna göra en 
notering i rutan för kommentarer så att vi ser att värdet är korrekt. 
Raden för Förändring av semesterlöneskuld är ett exempel på när 
negativa belopp får förekomma.  

Kostnader  

Raden för verksamhetens kostnader behöver ej fyllas i utan 
summeras automatiskt.  Kontrollera dock så att värdet på helåret 
stämmer överens med landstingets prognos för resultaträkningen på 
helåret.  Alla kostnader anges utan minustecken.   

Investeringar 

Här redovisas investeringsutgifterna totalt, men inte inköp av 
finansiella anläggningstillgångar.  

Vi är medvetna om att det ligger i sakens natur att 
investeringsutgifter mellan åren ofta skiljer sig åt mycket. Vi ser dock 
gärna att ni kommenterar större investeringar och även om 
investeringstakten minskat/ökat jämfört med tidigare år.  

Intäkter 

Raden för verksamhetens intäkter behöver ej fyllas i utan summeras 
automatiskt.  Kontrollera dock så att värdet på helåret stämmer 
överens med landstingets prognos för resultaträkningen på helåret.   

Kontaktuppgifter 

I båda flikarna är de kontaktuppgifter som vi har registrerade 
förprintade.  Om uppgifterna är felaktiga så är det bara att redigera 
dem, så korrigerar vi till kommande utskick.  

Sista inlämningsdag är måndag den 8:e augusti, och uppgifterna 
skickas till  

uls@scb.se  

Om frågor finns så är ni välkomna att kontakta undertecknad på mail 
eller telefon.  

Med vänliga hälsningar 

 
Uppgiftslämnarservice 

uls@scb.se 

019-176065
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BILAGA 3, excelblankett till kommuner  

 

Kvartalsenkät 4                                  Uppgift saknas Kontaktperson: 1

                                 Felaktigt värde Telefonnummer:

0 1900-01-00 Därav post är större än total Epost:
Kv. 4 Kv. 4

VERKSAMHETENS KOSTNADER , preliminära bokslutsuppgifter, 1 000-tal kronor
Radnr Kommun- Utfall RS Utfall 

helår

Utfall

kvartal 4 

Preliminär

t

Förändring

i procent

M eddelanden Förändring

i procent

Förändring

i tkr

RS Bas 13 År t-1 År t-1Kv.enk. 4 År t-1Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 År t Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 År t-1 (-År t) År t-1 (-År t) År t-1 (-År t) År t-1 (-År t)

600 451 Bidrag till enskilda

610 452 Bostadssociala bidrag

620 453 Bidrag till föreningar, komm.förb., företag  mfl. 

630 4538        därav kostn. avs. ersättning för personliga assistenter

650 454 Bidrag till statlig infrastruktur

690 Bidrag och transfereringar 0 0 0 0 0

100

50-51, 53,

54, 55x2 Löner mm.

102 512         därav sjuklön

120 573 Pensionsutbetalningar 

110, 180, 

186, 115

56, 571, 572, 

574

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

(inklusive löneskatter år t,

185 575 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension

189 Personal 0 0 0 0 0

360 Not 1 Material

479 Not 2 Tjänster, inklusive köp av verksamhet

345 617, 618        därav Husbyggnads- anläggnings- o reparationsentreprenader

401 46        därav Köp av huvudverksamhet

404 Not 3                   varav från andra kommuner och kommunalförbund

407 Not 4                   varav från enskilda personer och hushåll

450 601        därav Lokalhyror

470

6192, 692, 

696, 73, 76        därav Försäkringsavgifter och riskkostnader diverse kostnader

Preliminärt utfall Andel av helår
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BILAGA 3 forts., Excelblankett till kommuner 

 

 

  

897, 899, 

900

781, 782, 

784,787, 789, 

851 Övriga kostnader

901 Summa verksamhetens kostnader 0 0 0 0 0

FINANSIELLA KOSTNADER

900 852 Räntekostnader

910 853 Ränta på pensionsavsättning och löneskatt

920, 984, 

985, 996, 

997, 998

855, 857,

 858, 859 Övriga f inansiella kostnader

990 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Not 1: 402, 403, 41 exkl. 411, 43, 62, 64-65, 691

Not 2: 46, 55x1, 5597, 60, 61, 63,66-68, 692, 695,696,699, 70-76

Not 3: Konto 46, motpart 82 och 83

Not 4: Konto 46, motpart 86
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BILAGA 3 forts., excelblankett till kommuner 

 

Kvartalsenkät 4                                         Uppgift saknas 1

                                        Felaktigt värde

             Därav post är större än total 1900-01-00
Kv. 4 Kv. 4

VERKSAMHETENS INTÄKTER , preliminära bokslutsuppgifter, 1 000-tal kronor
Radnr Kommun- Utfall RS Utfall helår

enligt

Utfall

kvartal 4 enligt

Preliminärt utfall Förändring i 

procent

M eddelanden Förändr.

i procent

Förändr.

i tkr

RS Bas 13 År t-1 Kv.enk. 4 år t-1 Kv.enk. 4 t-1 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 År t Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Årt-1 (-År t) Årt-1 (-År t) Årt-1 (-År t) Årt-1 (-År t)

130 30, 369 Försäljningsintäkter, övr. ersättn. o. intäkter

290 31 Taxor och avgifter

490 34 Hyror och arrenden

500, 510 Not 5 Driftbidrag från staten och statliga myndigheter

520 Not 6 Driftbidrag kommuner o landsting

525 354 Erhållna ersättning för personliga assistenter (FK)

527 356 Särskild momsersättn.vid köp av ej skattepl. verksamh.

550 358 EU-bidrag

580 357, 359

Inv. bidrag periodiserade över 

nyttjandetid, övriga bidrag (driftbidrag)

590 Bidrag 0 0 0 0 0

310, 320 Not 7

Försäljning av verksamhet och tjänster

till andra kommuner och landsting

380 Not 8 Försäljning av verksamheter och tjänster till övriga, m.m.

390

Försäljning av verksamheter och

tjänster 0 0 0 0 0

891 37 Försäljning av exploateringsfastigheter, tomträtter

892,894 381,382,384,389 Övriga intäkter

896 Summa verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0

FINANSIELLA INTÄKTER

800 841 Utdelning på aktier och andelar

810 844 Ränteintäkter

880,884,885,

886,887,888

845, 848, 849, 

843 Övriga f inansiella intäkter

890 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Not 5: Konto 351, motpart 81

Not 6: Konto 351, motpart 82 och 84

Not 7: Konto 361, 363, motpart 82 och 84

Not 8: Konto 361, 363, övriga motparter (ej 82 och 84), 365

Preliminärt utfall Andel av helår
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BILAGA 3 forts., excelblankett till kommuner  

 

  

Kvartalsenkät 4                                  Uppgift saknas

                                 Felaktigt värde

0        Därav post är större än total
Kv. 4 Kv. 4

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER, preliminära bokslutsuppgifter, 1 000-tal kronor
Utfall RS Utfall helår 

enligt Kv.enk. År-1

Utfall kvartal 4

enligt Kv.enk. År t-

1

Preliminärt

utfall År t

Förändring 

i procent

M eddelanden Förändr.

i procent

Förändr.

i tkr

Rad i RS Kommun-Bas 13 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Årt-1 (-År t) Årt-1 (-År t) Årt-1 (-År t) Årt-1 (-År t)

950C INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT

950D 617, 618, 745, 751        därav entreprenader, konsulter

950E 402        därav inköp av maskiner och inventarier

950F 403

       därav inköp av mark, byggnader och 

tekniska anläggningar

890C

       därav investeringar affärsverksamhet 

totalt

890E            varav inköp av maskiner och inventarier

950H 357 Statliga investeringsbidrag 

FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

988D 3811, 7811 Försäljningspris/avyttring maskiner och inventarier

988C 3821, 7821

Försäljningspris/avyttring mark, byggnader o. 

tekn. anläggn.

988E 8431, 8511 Försäljningspris/avyttring f inansiella anläggningstillgångar

Preliminärt utfall år Andel av helår
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BILAGA 4, excelblankett till landsting och regioner 
 

 

Kvartalsenkät 4 Uppgift saknas Kont.Pers: 0

0 0 Tel nr: 0

0 0

Verksamhetens kostnader samt investeringar, miljoner kr

Radnr L-Bas 2013 Kostnadsslag

Prel. utfall 

år t

Utfall år t-1 

enl. RS

Förändring 

helår 

år t-1  -  år t

Prel. utfall 

Kv. 1

år t

Prel. utfall 

Kv. 2

år t

Prel. utfall 

Kv. 3

år t

Prel. utfall 

Kv. 4

år t

Utfall 

Kv.4 år t-1 enl. 

kv.enk 4

Förändring 

kv. 4 

år t-1  -  år t

Stora förändringar

mellan år t-1  -  år t

110 40-41, 43 exkl 43x1 Löner exkl. skattefria ersättningar 0

112 411x därav förändring av semesterlöneskuld 0

150 43x1, 44-46 Övriga kostnader för personal 0

130 45 därav sociala och andra avgifter enl lag och avtal (här ingår löneskatt) 0

121 4411 därav avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL (exkl löneskatt) 0

123 445-446 därav  pensionsutbetalningar (exkl löneskatt) 0

210 50-54 Kostnader för köpt verksamhet 0

219 50-54, därav därav från kommuner och landsting 0

218 50-54, därav därav från landstingsägda företag och övriga företag 0

220 55

Verksamhetsanknutna tjänster (köp av laboratorie-, röntgen- 

och ambulanstjänster mm) 0

222 555    varav inhyrd personal (ingår i rader 228, 229) 0

229 55, därav därav från kommuner och landsting 0

228 55, därav därav från landstingsägda företag och övriga företag 0

280 56-57,60-76 Material och tjänster 0

231 5611,5612,5613 därav läkemedel inom läkemedelsförmånen (öppen vård) 0

311 607 därav fastighetsunderhåll 0

250 58 Lämnade bidrag inkl trafik 0

251 58, varav    varav trafik (ingår i rader 259, 2581, 2582) 0

259 58, därav därav till kommuner och landsting 0

2581 58, därav därav till landstingsägda företag 0

2582 58, därav därav till övriga företag 0

382 Övriga kostnader 0

090 Verksamhetens kostnader (=resultaträkning) 0 0 0 0 0 0 0

840 85 Finansiella kostnader 0

841 852, 854, 855 därav räntekostnader 0
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BILAGA 4 forts., Excelblankett till landsting och regioner 
 

 

 

  

Kvartalsenkät 4 Uppgift saknas Kont.Pers: 0

0 0 Tel nr: 0

0 0

Verksamhetens kostnader samt investeringar, miljoner kr

Radnr L-Bas 2013 Kostnadsslag

Prel. utfall 

år t

Utfall år t-1 

enl. RS

Förändring 

helår 

år t-1  -  år t

Prel. utfall 

Kv. 1

år t

Prel. utfall 

Kv. 2

år t

Prel. utfall 

Kv. 3

år t

Prel. utfall 

Kv. 4

år t

Utfall 

Kv.4 år t-1 enl. 

kv.enk 4

Förändring 

kv. 4 

år t-1  -  år t

Stora förändringar

mellan år t-1  -  år t

110 40-41, 43 exkl 43x1 Löner exkl. skattefria ersättningar 0

112 411x därav förändring av semesterlöneskuld 0

150 43x1, 44-46 Övriga kostnader för personal 0

130 45 därav sociala och andra avgifter enl lag och avtal (här ingår löneskatt) 0

121 4411 därav avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL (exkl löneskatt) 0

123 445-446 därav  pensionsutbetalningar (exkl löneskatt) 0

210 50-54 Kostnader för köpt verksamhet 0

219 50-54, därav därav från kommuner och landsting 0

218 50-54, därav därav från landstingsägda företag och övriga företag 0

220 55

Verksamhetsanknutna tjänster (köp av laboratorie-, röntgen- 

och ambulanstjänster mm) 0

222 555    varav inhyrd personal (ingår i rader 228, 229) 0

229 55, därav därav från kommuner och landsting 0

228 55, därav därav från landstingsägda företag och övriga företag 0

280 56-57,60-76 Material och tjänster 0

231 5611,5612,5613 därav läkemedel inom läkemedelsförmånen (öppen vård) 0

311 607 därav fastighetsunderhåll 0

250 58 Lämnade bidrag inkl trafik 0

251 58, varav    varav trafik (ingår i rader 259, 2581, 2582) 0

259 58, därav därav till kommuner och landsting 0

2581 58, därav därav till landstingsägda företag 0

2582 58, därav därav till övriga företag 0

382 Övriga kostnader 0

090 Verksamhetens kostnader (=resultaträkning) 0 0 0 0 0 0 0

840 85 Finansiella kostnader 0

841 852, 854, 855 därav räntekostnader 0

910  Investeringsutgifter för byggnader 0

920 Investeringsutgifter för med.tek inventarier 0

930 Investeringsutgifter för inventarier 0

940 Övriga investeringsutgifter (ej f inanansiella) 0

990 SUMMA investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0

991 därav leasing 0

992 därav köpt mark och byggnader 0

993 därav medicintekniska informationssystem 0

950 Investeringsinkomster 0

951 därav utbetalt statsbidrag till byggnader och inventarier 0

960 Försäljningsintäkt av anläggningstillgångar 0

970 Interna lokalhyror 0
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BILAGA 4 forts., excelblankett till landsting och regioner 

 

Kvartalsenkät 4 Uppgift saknas Kont.Pers:

0 Tel nr:

Epost:

Verksamhetens intäkter, miljoner kr

Radnr L-Bas 2013 Intäktsslag Prel. utfall år t

Utfall år t-1 

enl. RS

Förändring 

år

år t-1  -  år t

Prel. utfall 

Kv. 1

år t

Prel. utfall 

Kv. 2

år t

Prel. utfall 

Kv. 3

år t

Prel. utfall 

Kv. 4

år t

Utfall 

Kv.4 år t-1 enl. 

kv.enk 4

Förändring 

kv. 4 

år t-1  -  år t

Stora förändringar

mellan år t-1  -  år t

490 30 Patientavgifter och andra avgifter    

410 301 därav patientavg. läkare o sjukvårdande behandling

420 303 därav patientavgifter, sluten vård

430 304 därav patientavgifter, tandvård

440 307 därav biljettintäkter trafik

510 31-33 Försäljning av verksamhet

519 31-33, därav därav till kommuner och landsting

518 31-33, därav därav till landstingsägda företag och övriga företag

520 35-36 Försäljning av tjänster

530 37 Försäljning av material och varor

690 38 Erhållna bidrag 

610 381, 382, 383 därav specialdestinerade + personalanknutna statsbidrag samt 6-procentig ersättning

6101 381, 382, 383, varav    varav ALF-medel

790 39 Övriga intäkter

099 Verksamhetens intäkter (=resultaträkning) 0 0 0 0 0 0 0

810 80 Skatteintäkter

820 82, 83 Generella statsbidrag o utjämning (netto)

821 828 därav bidrag för läkemedelsförmånen

830 84 Finansiella intäkter

831 842, 845 därav ränteintäkter

832 841 därav utdelning på aktier och andelar


