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0 Allmänna uppgifter 
 

0.1 Ämnesområde 

 
Offentlig ekonomi 
 

0.2 Statistikområde 

 
Finansmarknad 

0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

 
Uppgifter på riksnivå är officiell statistik. 

0.4 Ansvarig 

 
Myndighet/organisation: SCB, programmet för Finansmarknad 
Kontaktperson: Inger Sohlberg 
Telefon: 08- 506 944 77 
Telefax: 08 - 506 945 71 
e-post:inger.sohlberg@scb.se 
 

0.5 Producent 

Myndighet/organisation: SCB, Programmet för Offentlig ekonomi 
Kontaktperson: Katarina Wizell 
Telefon: 019 –17 67 78  
Telefax: 019 – 17 63 05 
e-post: katarina.wizell@scb.se 
 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen gäller enligt Statistiska 
centralbyråns författningssamling (SCB-FS 2003:4) med stöd av förordning 
(1992:1668) om den officella statistiken. 
 

0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 
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I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4§ sekretesslagen (1980:100).  
 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Uppgifterna finns tillgängliga på ADB-medium. 

0.9 EU-reglering 

 
- 

0.10 Syfte och historik 

Statistiken presenterar kommunernas och landstingens finansiella tillgångar, 
låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar vilka placerings- 
respektive låneformer kommunerna och landstingen har valt. 
 
Enligt Särtrycket ur Statistisk Tidskrift 1962:3 "genomförs undersökningar av 
de borgerliga primärkommunernas och landstingens finansiella tillgångar och 
skulder  för att tillgodose behovet av kreditmarknadsstatistiska uppgifter för den 
kommunala sektorn“. Första undersökningen gjordes 1960.  
 
Uppgifterna från undersökningen används bl.a. av Finansräkenskaperna för be-
räkning av finansiellt sparande. Dessutom används uppgifterna även av Sveriges 
Riksbank, Konjunkturinstitutet, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbun-
det, Kommuninvest. 
 
 

0.11 Statistikanvändning 

 
Produkten utgör ett underlag för analysen av struktur och utveckling av de 
finansiella tillgångarna och låneskulderna. Tabellsammanställningen används 
bl.a. av Finansräkenskaperna till den kvartalsvisa Kapitalmarknadsstatistiken 
och för beräkning av finansiellt sparande. 
 

0.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifterna samlas in i slutet av varje kvartal från Sveriges kommuner och 
landsting via en blankett på Internet. Vid undersökningarna som avser den 31 
mars, 30 juni och 30 september inhämtas uppgifterna dock enbart från 
urvalskommunerna dvs de kommuner som vid undersökningstidspunkten hade 
fler än 30 000 invånare den 31 december året innan. 
 
De inkomna uppgifterna granskas, och vid behov kontaktar SCB uppgifts-
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lämnarna per telefon eller e-post för att få förklaringar och upprättningar.  

0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Till undersökningen kvartal 4 2004 planeras att införa motsektorsredovisning på 
finansiella derivat. 
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ör-

1 Översikt 
 
Uppgifterna avser kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder samt deras f
ändringar över tiden. Statistiken visar vilka placerings- respektive låneformer kommunerna och 
landstingen har valt.
 

1.1 Observationsstorheter  

 
Observationsstorheter är kommuner och landsting enligt 2003 års indelning av landet i kommuner 
och landsting. Att Sverige skall vara indelat i kommuner och landsting anges i Kommunallagen 
(SFS 1991:900, 1 kap. 1 §). Där sägs också att ”varje landsting omfattar ett län, om inte något annat 
är särskilt föreskrivet” (2 §). Indelningen i kommuner har senast meddelats av regeringen i ”Till-
kännagivande (2002:808) om länens indelning i kommuner” (SFS 2002:808). 
 
Antalet kommuner uppgår under år 2002 till 289 och antalet landsting till 20. Alla kommuner utom 
Gotland ingår i landsting. Gotlands kommun som sammanfaller med Gotlands län har själv hand om 
de verksamheter som i övriga landet ankommer på landsting. 
 
 
Det är finansiella tillgångar och låneskulder och vissa specifikationer för 
förändringen av obligations- och utlandslån samt av aktieinnehav som utgör 
variablerna. 
 
Huvudvariabler för finansiella tillgångar är: 
  Kassa             
  Banktillgodohavanden inkl postgiro     
  Likviditetsdepåer 
  Certifikat     
  Obligationer, förlagsbevis m m      
  Finansiella derivat     
  Utgivna lån     
  Aktier, andelar bostadsrätter      
 
Huvudvariabler för specifikation av börsaktieinnehav är:              
  Redovisat belopp föregående kvartal 
  Köp inkl nyteckning 
  Försäljning inkl inlösen 
  Redovisat belopp detta kvartal 
 
Huvudvariabler för låneskulder är: 
  Finansiella derivat    
  Kommuncertifikat     
  Utestående obligationslån      
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  Finansiell leasing   
  Lån från svenska långivare     
  Lån från utlandet      
 
Huvudvariabler för specifikationerna av obligations- och utlandslån är: 
   Bokfört belopp föregående kvartal      
   Upplåning      
   Amorterat/Uppköpt     
   Kursvinst      
   Kursförlust      
   Bokfört belopp detta kvartal   
 
För definition av variabler samt redovisningsregler hänvisas främst till skrifterna 
"Redovisning för Kommuner", "Redovisningsreglementen för kommuner och 
landsting" samt  "Kommun-BAS-95". Definitionerna finns även angivna i själva 
blanketten.     

 

1.2 Statistiska målstorheter 

 
Objektgrupp Variabel Mått 
Population Indelning i 

redovisningsgrupper 
  

Kommuner 
och landsting i 
Sverige 2002, 
redovisas 4 
kvartal/år. 

Kommuner totalt, 
Landsting totalt 

Finansiella till-
gångar, uppdelade 
på 73 olika poster 
+ 6 specifiktions- 
poster 

Summa 

  Finansiella skul-
der, uppdelade på 
46 olika poster + 
30 specifikations-
poster 

Summa 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

 
Resultatet presenteras kvartalsvis till Finansräkenskaperna i excel-tabeller uppdelade på totalt kom-
muner och landsting, kommuner totalt, urvalskommuner totalt och landsting totalt. Dessa tabeller 
förutom de angivna urvalskommunerna finns även i SSD. Undersökningen per den 31 december 
presenteras i ett Statistiskt Meddelande (OE12SM0301 ). Data för varje kommun finns i databasen 
KTS. 
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abellsammanställ-
Undersökningen per den 31 december redovisas i ett Statistiskt Meddelande (SM OE12) som finns 
tillgängligt på hemsidan under adress www.scb.se Vid alla fyra tillfällena görs t
ningar som har fasta prenumeranter och som också kan beställas. 
 

1.4 Dokumentation och metadata 

För definition på variabler hänvisas till KommunBas02, Lbas98 (KommunBas och Lbas är kommu-
nernas resp. landstingens baskontoplaner) och Meddelande i Samordningsfrågor (MIS) 2001:2 
Standard för institutionell sektorindelning, Insekt 2000. 
 
Övrig information såsom tidsplan och anvisningar finns på undersökningens webbplats: 
http://www.kommunernasekonomi.scb.se/Kts/ 
 
Föreskrifter enligt svensk författningssamling finns med beteckningen SCB-FS 2002:7. 

http://www.scb.se/
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ppdate-

2 Uppgiftsinsamling 
 

2.1 Ram och ramförfarande 

 
Ramen utgörs av Sveriges kommuner och landsting enligt ”Rikets indelningar 2002”. Rampopula-
tionen täcker målpopulationen. 
 
Uppgiftslämnaren är en person på kommunens/landstingens ekonomikontor. Kontaktpersonernas 
namn, telefonnummer och e-postadress finns lagrade i databasen OEKadress i tabell Kts. U
ring av kontaktpersonernas uppgifter kan göras direkt i blanketten.

2.2 Urvalsförfarande 

 
Undersökningen görs i slutet av varje kvartal. Vid undersökningarna som avser 31 mars, 30 juni och 
30 september inhämtas uppgifterna dock enbart från ett urval av kommuner samt alla landsting.  
 
Undersökningstillfället som avser 31 december, undersöks samtliga kommuner och landsting. 
 
Urvalet görs med hjälp av cut-off vilket innebär att samtliga kommuner vars befolkning den 31 de-
cember året före undersökningsåret är 30 000 personer eller fler ingår i urvalet. 
 
 

2.3 Mätinstrument 
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Uppgifterna samlas in via en blankett på internet. Där kan kontaktpersonen på kommunen också 
uppdatera namn, telefon och e-postadress. 
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TILLGÅNGAR
Bokfört värde

Radnr Benämning Föreg tillf Kv, tkr Differens

100
FINANSIELLA TILLGÅNGAR                                       
Finansiella derivat

111
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar, bostadsrätter                               

112 Övriga svenska aktier och andelar, bostadsrätter
113        varav aktier i kommunägda bolag
114 Utländska aktier och andelar
110 Summa Aktier och andelar, bostadsrätter

121

Obligationer och andra värdepapper, utgivna av
(inkl certifikat med ursprunglig löptid längre än 1år)      
staten    

122 kommuner
123 banker
124 bostadsinstitut
125 övriga finansiella företag
126 icke-finansiella företag
127 företag och institutioner i utlandet
120 Summa Obligationer och andra värdepapper

131
Långfristiga fordringar/Lån till                                   
kommuner

132 hushåll
133 kommunägda bostadsföretag
134 övriga kommunägda företag
135 finansiella företag
136 övriga icke-finansiella företag
130 Summa Långfristiga fordringar/Lån
140 Grundfondskapital och div. värdereglering
150 Summa Finansiella anläggningstillgångar
161 Kundfordringar
162 Värdereglering kundfordringar
160 Summa Kundfordringar
171 Fordringar hos anställda
172 Fordringar hos leverantörer
173 Kortfristig del av långfristiga fordringar
175 Kommuner
176 Hushåll
177 Kommunägda företag
178 Finansiella företag
179 Övriga icke-finansiella företag
174 Övriga kortfristiga fordringar
170 Summa Diverse kortfristiga fordringar

181
Upplupna ränteintäkter
Aktier och andelar, bostadsrätter

182 Obligationer och andra värdepapper
183 Certifikat
184 Långfristiga fordringar 
185 Kundfordringar
186 Övriga kortfristiga fordringar
180 Summa Upplupna ränteintäkter

191 Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

192
Summa Förutbetalda kostnader och Upplupna 
intäkter

201

Kortfristiga placeringar (i värdepapper)
Aktier, andelar och bostadsrätter                               
Svenska börsnoterade aktier

202 Övriga svenska aktier och andelar
203        varav aktier i kommunägda bolag
204 Utländska aktier och andelar
200 Summa Aktier, andelar och bostadsrätter

211
Certifikat utgivna av
staten (statsskuldväxlar)

212 kommuner
213 banker
214 bostadsinstitut
215 övriga finansiella företag
216 icke-finansiella företag
217 företag och institutioner i utlandet
210 Summa Certifikat

221
Obligationer och andra värdepapper, utgivna av
staten

222 kommuner
223 banker  

Kommunens kommentarer 
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SKULDER
Bokfört värde

Radnr Benämning Föreg tillf Kv, tkr Differens

410
SKULDER
Finansiella derivat

421
Långfristiga skulder                                                    
Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1år

431
Utestående obligationslån exkl. uppköta egna           
Obligationslån emitterade i Sverige

432 Obligationslån emitterade i utlandet
430 Summa Obligationslån

441
Lån från svenska långivare
staten

442 socialförsäkring
443 kommun
444 hushåll
445 kommunägda företag
446 banker
447 övriga ifinansiella föreeag
448 icke-finansiella företag
440 Summa Lån från svenska långivare

4401       därav i utländsk valuta
450 Lån från utländska långivare
460 Summa Långfristiga skulder
470 Finansiell leasing

481
Kortfristiga skulder                                                     
Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1år

491
Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna       
Obligationslån emitterade i Sverige

492 Obligationslån emitterade i utlandet
490 Summa Obligationslån

501
Lån från svenska långivare
Staten

502 Socialförsäkring
503 Kommuner
504 Hushåll
505 Kommunägda företag
506 Banker
507 Övriga finansiella företag
508 Icke-finansiella företag
500 Summa Lån från svenska långivare

5011       därav i utländsk valuta
510 Lån från utländska långivare

520
Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och 
kunder

530 Leverantörsskulder

541
Upplupna räntekostnader
Finansiell leasing

542 Obligationer 
543 Certifikat
544 Långfristiga skulder / Lån
545 Leverantörsskulder
546 Diverse kortfristiga skulder
540 Summa Upplupna räntekostnader
551 Upplupen kostnad för pensioner, individuell del

552 Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

550
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

599 SUMMA SKULDER
Specifikation av nominella värden                    
Långfristiga skulder                                             
Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1år 
(rad 421)

4211 nominellt belopp
Utestående obligationslån (rad 430)

4301 nominellt belopp
Kortfristiga skulder                                              
Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1år 
(rad 481)

4811 nominellt belopp
Utestående obligationslån (rad 490)

4901 nominellt belopp  
 
Kommunens kommentar: 
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Anvisningar 
Anvisningar till uppgiftslämnare finns i samband med blanketten. Där finns upplysningar om syfte, 
bakgrund, innehåll, periodicitet, tidplan, kopplingar till KommunBas och LBAs, tekniska anvisning-
ar. 
 
Tidsplan

Aktivitet Datum
Utsändning kvartal 1 27 mars 2003 
Insändningstidpunkt för kvartal 123 april 2003 
Statistiskt Meddelande April 2003
Utsändning kvartal 2 17 juni 2003 
Insändningstidpunkt för kvartal 28 augusti 2003 
Utsändning kvartal 3 25 september 2003
Insändningstidpunkt för kvartal 322 oktober 2003 
Utsändning kvartal 4 17 december 2003 
Tänk på att:

• det är kommunens tillgångar/skulder som ska rapporteras inte koncernens.  

• det är viktigt att alla lån redovisas, även t.ex. lån som kommunen tar i eget namn och 
som sedan lånas ut till kommunägda företag.  

• pensionsmedelsförvaltningen är en balanspost som är viktig att få med  

• kassa, postgiro och bank ska inte redovisas med negativt belopp. De ska istället redovi-
sas på skuldsidans rad 501 lån från banker.  

 
Att arbeta med formuläret
Allmänt

Dessa anvisningar kommer även att finnas med som en länk i samband med formuläret på 
hemsidan. 

Formuläret innehåller följande avdelningar 

o Kommunens kontaktperson  

o Finansiella tillgångar  

o Specificering av börsaktieinnehav  

o Finansiella skulder  

o Specificering av obligations- och utlandslån  

o Nominella belopp  

I avdelningen Kommunens kontaktperson har vissa uppgifter förprintats från tidigare u
sökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. 

nder-

- Alla celler i formuläret är låsta förutom de celler där uppgifter ska fyllas i. 
- I formuläret får endast numeriska värden fyllas i (förutom i kommentarfälten eller där annat 
anges).  
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- Alla belopp anges i tusentals kronor. 
- Om ett belopp utgår ett kvartal, skriv 0 i den cellen. 
Kontroller 
I formuläret finns ett antal kontroller inbyggda , t ex en kontroll på att de nominella beloppen 
är minst lika stora som de bokförda beloppen. Dessutom syns föregående kvartals värden för 
att ni lättare ska se förändringar. Dessa kontroller införs andra kvartalet 2002. 
Kommentarer 
Har det skett en större förändring, så kommentera detta med vilken händelse som ligger 
bakom, vilken som var motpart och hur stort belopp det gällde. Skriv hellre en kommentar för 
mycket än en för lite! 
Tekniska anvisningar

Högst upp på sidan finns olika menyalternativ. När du trycker på: 
• Skriv Ut 

Skrivs aktuell sida ut.  

• Spara 
Sparas aktuell sida.  

• Skicka till SCB 
Sparas aktuell sida och SCB meddelas att blanketten är färdig.  

• Kontakta SCB 
Kan epost skickas till SCB.  

• Anvisningar 
Öppnas ett nytt fönster med anvisningarna till blanketten. Med hjälp av menyn i anvis-
ningarna kan Du navigera till önskad plats.   

• Logga ut/Avsluta 
Loggas Du ut och fönstret stängs där programmet körs. 

• Kontaktperson 
Sparas aktuell sida och visar sidan för kontaktperson.  

• Tillgångar 
Sparas aktuell sida och visar sidan för tillgångar.  

• Skulder 
Sparas aktuell sida och visar sidan för skulder.  

Microsoft Internet Explorer

Förflyttningar inom sidorna Tillgångar och Skulder 
Enter- eller tabtangenten används för att flytta nedåt i blanketten. Piltangenterna kan 
användas för att flytta uppåt eller nedåt. 
Ändra värdet för en variabel 
Efter en förändring i någon variabel måste någon av enter-, tab- eller piltangenterna användas 
för att programmet skall anta det nya värdet. 
Netscape

Förflyttningar 
Entertangenten används för att flytta nedåt i blanketten. 
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iksgälds-

inansierings-
ps-
å 

ostadslåneaktie-

po-

Ändra värdet för en variabel 
Efter en förändring i någon variabel måste Du trycka på enter för att programmet skall anta 
det nya värdet. För att ta bort ett värde i någon variabel skall 0 anges.  
 
Kontrollpunkter mot RS 
Uppgifterna i denna undersökning ska kunna och kommer att jämföras mot de uppgifter som 
kommunen lämnar i Räkenskapssammandraget på vissa poster, t.ex. långfristiga fordringar, 
summa finansiella anläggningstillgångar, kassa och bank och långfristiga skulder. 
Det är viktigt med jämförbarhet mellan de olika undersökningarna. För att kunna säkerställa 
kvaliteten i beräkningarna i bl.a. Finansräkenskaperna, krävs uppgifter från fler undersökning-
ar. Det är då mycket viktigt att uppgifterna stämmer överens. 
6. Samhällssektorer  
Vissa uppgifter ska redovisas med uppdelning på sektorer enligt SCB:s standard för institutio-
nell sektorindelning 2000, INSEKT 2000.  
Offentlig sektor

Staten  Statliga myndigheter t.ex. Riksförsäkringsverket, Kammarkollegiet, R
kontoret, Offentliga fonder och stiftelser 

Kommuner Kommuner, landsting, kommunalförbund, kommun- och landstingsförbund  
OBS! Kommunägda företag redovisas som icke-finansiella företag 
OBS! Kyrkokommuner klassificeras fr.o.m 2000 som hushållens icke-
vinstdrivande organisationer och redovisas i denna rapport tillsammans med 
hushåll. 

Socialförsäkring AP-fonderna och Premiepensionsmyndigheten 
Finansiell företagssektor (finansiella företag) 
Till den finansiella företagssektorn hör, utöver de längre ner uppräknade företagen, Riksban-
ken, Värdepappersfonder, Värdepappersbolag och Fondkommissionärer, Finansiella serviceföre-
tag, Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer samt Investmentbolag. 
Svenska finansiella företags filialer och andra verksamhetsställen i utlandet redovisas inte i 
denna sektor utan som Företag och institutioner i utlandet. 

Banker Banker vilka erhållit oktroj enl. bankrörelselagen (1987:617), spar-
bankslagen (1987:619) samt lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Hit 
hör också utländska bankers filialer i Sverige. 

Försäkringsföretag Svenska försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) enligt försäk-
ringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar enl. lagen 
(1972:262) om understödsföreningar. Hit hör också företags pensions-
stiftelser. 

Kreditmarknadsbolag Institut som erhållit tillstånd enl. lagen (1992:1610) om f
verksamhet. Hit hör också finansbolagen. Fordringar på Svenska Skep
hypotekskassan och Sveriges Allmänna Hypoteksbank rapporteras ocks
i denna grupp. 
OBS! Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag 

Bostadsinstitut Bolag som enligt sin bolagsordning har till huvuduppgift att finansiera 
bostäder. Dessa är Bokredit i Sverige AB, Handelsbanken Hypotek AB, 
Nordea Hypotek AB, SEB Bolån AB, AB Spintab, Stadshypotek AB, SBAB 
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Statens B
bolag, SBAB Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB FriSpar Bo-
lån AB, Svensk Bostadsfinansierings AB (Bofab), Sveriges Stadshy
tekskassa, Venantius AB. 



STATISTISKA CENTRALBYRÅN   15(39) 
 
Offentlig ekonomi 

OE0106_DO_2003NY 
05-05-09 10.19 

öreta-
ivarorga-

den-

öre-

r-
r-

Andra sektorer 

Icke-finansiella 
företag 

Juridiska personer vars styrelse har säte i Sverige eller vars huvudkontor 
finns i Sverige. Till gruppen icke-finansiella företag räknas bolag, föreningar 
och stiftelser som inte är finansinstitut eller finansiella företag. Till sektorn 
räknas bl.a. de statliga affärsdrivande verken och statliga företag. F
gens icke-vinstdrivande organisationer (t.ex. bransch- och arbetsg
nisationer) ingår, liksom företags personalstiftelser. Svenska icke-finansiella 
företags filialer och andra verksamhetsställen i utlandet redovisas inte i 
na sektor utan som Företag och institutioner i utlandet. 

Kommunägda 
företag 

Bostadsstiftelser och andra icke-finansiella företag i vilka kommunen ensam 
eller tillsammans med annan kommun eller landsting äger 50% eller mer av 
aktiekapitalet (andelskapitalet) såvida inte staten äger övriga 50%. Även 
dotterbolag till kommunägda företag räknas som kommunägda.  

Hushåll Fysiska personer, dödsbon och personliga företagare (hushåll). Ideella f
ningar samt familjestiftelser som inte driver rörelse. Hit hör även icke-
vinstdrivande organisationer som betjänar hushållen och som syftar till att 
tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär hjälpverksamhet, t.ex. 
välgörenhetsorganisationer, frikyrkor, politiska partier, arbetstagar- och y
kesorganisationer, erkända arbetslöshetskassor, idrottsföreningar. OBS! ky
kokommuner ingår fr.o.m. 2000 här. 

Företag och 
institutioner i 
utlandet 

Juridiska och fysiska personer med utländsk adress inkl. Svenska företags 
filialer och andra verksamhetsställen i utlandet 

 
Finansiella instrument
Finansiella derivat 
Finansiella derivat är finansiella tillgångar/skulder som används för att undvika risker. Exempel 
på derivat är optioner, terminer, swappar och liknande instrument.  
Om ett noterat marknadspris inte finns kan den bästa uppskattningen av marknadsvärdet 
användas.  

Derivatet skall redovisas oberoende av om det är upptaget i eller utanför balansräkningen. 
Derivat med positiva värden redovisas på formulärets tillgångssida, rad 090, och derivat med 
negativa värden på skuldsidan, rad 410. Alternativt kan derivat med en tillgångspost som 
underliggande instrument redovisas på tillgångssidan och derivat som är kopplat till en 
skuldpost redovisas på skuldsidan. Värdet på det underliggande instrumentet ska inte 
redovisas som derivat. 
Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier, andelar och bostadsrätter: Utgå från senaste bokslut och justera med kända stora 
förändringar som skett fram till rapporteringsdagen. 

Svenska börsnoterade aktier: Aktier från A-listan, O-listan och OTC-listan, Aktietorget, Nya 
marknaden och Göteborgs OTC-lista. 
Certifikat: Diskonteringspapper med löptid upp till ett år. 
Finansiell leasing: Beräknat nuvärde av minimileaseavgifterna eller verkligt värde för 
tillgångar leasade enligt finansiella leasingavtal 
8. Värderingsprinciper 
I formuläret efterfrågas redovisning av finansiella tillgångar och skulder generellt till bokfört 
värde. Endast innehav av svenska börsnoterade aktier skall separat redovisas till det senaste 
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n-
eller senast kända marknadsvärdet. Skulden i kommuncertifikat samt obligationslånen skall 
redovisas både till bokfört och till nominellt värde. Uppgiften om det nominella beloppet a
vänds vid beräkningar av storleken på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som 
andel av BNP, vilken är ett av konvergenskraven till EMU. 
 
De finansiella tillgångarna och skulderna skall redovisas i enlighet med följande definitioner: 
  
Bokfört värde: Det värde till vilket tillgång / skuld upptagits i redovisningen 
Marknadsvärde: Det värde till vilket tillgång / skuld värderas enligt senaste betalkurs på ba-
lansdagen (gäller tillgångar och skulder vars värde noteras på en auktoriserad börs eller annan 
auktoriserad marknadsplats) 
Aktiekurser från det senaste kvartalsskiftet bifogas. 

Nominellt belopp: För nollkupongare sker försäljningen till ett lägre värde än det nominella 
(= det nominella minus överenskommen ränta). Det bokförda värdet hos kommunen skall vid 
varje tidpunkt vara försäljningsvärdet (= det kommunen erhöll vid emissionen) plus den upp-
lupna räntan från emissionstillfället. Det bokförda värdet skall således successivt öka fram till 
inlösen då det nominella värdet som är angivet på värdepappret återbetalas.  

Kupongobligationers bokförda värde kan inte heller vara högre än det nominella. SCB granskar 
därför dessa poster utifrån grundregeln att nominellt värde skall vara högre än eller lika med 
bokfört värde. 
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2.4 Insamlingsförfarande

 
Inför utsändningen 4:e kvartalet 
I föreskrifterna regleras kommunernas uppgiftslämnarskyldighet och innehållet i blanketten.  
 
I undersökningens 4:e kvartal är samliga kommuner och landsting uppgiftsskyldiga. SCB tar fram 
ett lösenord för varje kommun och landsting som skickas via vanlig papperspost till u
na. Lösenorden byts varje år. Kommunen får samtidigt också sin kommunkod. Dessa ska användas 
för att nå respektive blankett på internet. 
 
Ca 10 dagar före kvartalets utgång skickas ett e-postbrev till kommunerna som ska vara med. K
tal 1-3 är det urval av kommuner och samtliga landsting och kvartal 4 samtliga kommuner och 
landsting. I e-postbrev skickas en länk till uppgiftslämnarsidan som finns på SCBs domän. Via l
kar når uppgiftslämnarna sin blankett och kan fylla i den med balansposter.  
 
Uppgiftslämnande 
Enligt en fastställd tidsplan samlas uppgifterna in från kommunerna. Uppgifterna ska vara i
de 1 månad efter kvartalets utgång. Granskning och rättning av uppgifterna sker kontiunu
bellarbetet ska vara klart 1,5 månader efter kvartalets utgång. 
 
Påminnelse 
För att minska bortfallet görs upprepade skriftliga- och telefonpåminnelser. En uppräkning görs för 
dessa tre kvartal till totalnivå med ledning av urvalets andel av totalvärdena. Vid bortfallskorri-
geringen imputeras först de senaste kända värdena och sedan korrigeras de med hjälp av en u
ningsfaktor som härleds från de inkomna svaren. 
 
SCB har framställt en webbplats som kommunerna når via internet. Den innehåller information om 
undersökningen, kontaktpersoner och tidsplan. Via den webbplatsen når kommunen också aktuell 
blankett. Kommunid och ett lösenord behövs för att nå uppgifterna.  
 
Uppgiftslämnare fyller i uppgifter om tillgångar och skulder. Informationen kan sparas och u
lämnaren kan gå ur applikationen för att senare åter fylla i resterande uppgifter. Via en enkel 
knapptryckning förs data över till SCB:s dataserver. Uppgiftslämnaren får ett besked direkt att upp-
gifter lagrats hos SCB. Efter det kan inte uppgiftslämnaren ändra uppgifterna, utan det måste ske vi 
annan kontakt med SCB vanligen via e-post.
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var-

2.5 Databeredning 

 
När uppgiftslämnaren öppnar en blankett visas föregående kvartals uppgifter. När innevarande k
tals uppgifter fylls i, räknas differensen ut och visas i en tredje kolumn. Detta ska underlätta för 
uppgiftslämnaren att se att rätt uppgifter lämnas. 
 
De inkomna uppgifterna granskas. Vid större förändringar eller vid andra frågetecken kontaktas 
uppgiftslämnarna per telefon eller e-post för att få förklaringar och upprättningar. 
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3 3 Slutliga observationsregister 

3.1 Produktionsversioner 
 
Register 
Namn 
KTS 

Presentationstext 
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 

Beskrivning 
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 

Registertyp 
survey, totalundersökning 

 
Version 
Namn 
KTSMS 

Presentationstext 
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 

Beskrivning 
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 

Personregister 
nej 

Slutligt observationsregister 
ja 

 
Databas 
Namn 
KTS 

Första tid 
2003K4 

Senaste tid 
2003K4 

Presentationstext 
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder, kvartal 
4 2003 

Referenstid 
31 december/år 

Beskrivning 
Databasen innehåller kommun- och landstingsuppgifter avseende kvartal 4 2003 
Tillgänglighet 
Tillgänglig för extern användning 
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Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Innehåller uppgifter om kommuner, år, kvartal, variabler och belopp. 
Objekttyp 
Kommuner och landsting 

Population 
Kommuner och landsting 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
136958 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Kommuner och 
landsting 

Kommunerna    ej summerbar  Kommun 

Årtal     ej summerbar  Ar 
Kvartal     ej summerbar  Kvartal 
Variabler enl 
förteckning i 
värdemängd. 

    ej summerbar  Variabel 

Värde för varje 
variabel 

Belopp uttryckt i 1000-
tal kronor 

   ej summerbar  Belopp 

 
 
 
Värdemängder 
Namn Beskrivning 
Ar Årtal 2003 
 
Namn Beskrivning 
Belopp Värde uttryckt i 1000-tals kronor 
 
Namn Beskrivning 
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Kommun Kommuner och landsting enligt kommunindelning 2002-01-01 
Kod Benämning 
0001 Stockholm 
0003 Uppsala 
0004 Södermanland 
0005 Östergötland 
0006 Jönköping 
0007 Kronoberg 
0008 Kalmar 
0009 Gotland 
0010 Blekinge 
0012 Skåne 
0013 Halland 
0014 Västra Götaland 
0017 Värmland 
0018 Örebro 
0019 Västmanland 
0020 Dalarna 
0021 Gävleborg 
0022 Västernorrland 
0023 Jämtland 
0024 Västerbotten 
0025 Norrbotten 
0114 Upplands-Väsby 
0115 Vallentuna 
0117 Österåker 
0120 Värmdö 
0123 Järfälla 
0125 Ekerö 
0126 Huddinge 
0127 Botkyrka 
0128 Salem 
0136 Haninge 
0138 Tyresö 
0139 Upplands-Bro 
0140 Nykvarn 
0160 Täby 
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0162 Danderyd 
0163 Sollentuna 
0180 Stockholm 
0181 Södertälje 
0182 Nacka 
0183 Sundbyberg 
0184 Solna 
0186 Lidingö 
0187 Vaxholm 
0188 Norrtälje 
0191 Sigtuna 
0192 Nynäshamn 
0305 Håbo 
0319 Älvkarleby 
0360 Tierp 
0380 Uppsala 
0381 Enköping 
0382 Östhammar 
0428 Vingåker 
0461 Gnesta 
0480 Nyköping 
0481 Oxelösund 
0482 Flen 
0483 Katrineholm 
0484 Eskilstuna 
0486 Strängnäs 
0488 Trosa 
0509 Ödeshög 
0512 Ydre 
0513 Kinda 
0560 Boxholm 
0561 Åtvidaberg 
0562 Finspång 
0563 Valdemarsvik 
0580 Linköping 
0581 Norrköping 
0582 Söderköping 
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0583 Motala 
0584 Vadstena 
0586 Mjölby 
0604 Aneby 
0617 Gnosjö 
0642 Mullsjö 
0643 Habo 
0662 Gislaved 
0665 Vaggeryd 
0680 Jönköping 
0682 Nässjö 
0683 Värnamo 
0684 Sävsjö 
0685 Vetlanda 
0686 Eksjö 
0687 Tranås 
0760 Uppvidinge 
0761 Lessebo 
0763 Tingsryd 
0764 Alvesta 
0765 Älmhult 
0767 Markaryd 
0780 Växjö 
0781 Ljungby 
0821 Högsby 
0834 Torsås 
0840 Mörbylånga 
0860 Hultsfred 
0861 Mönsterås 
0862 Emmaboda 
0880 Kalmar 
0881 Nybro 
0882 Oskarshamn 
0883 Västervik 
0884 Vimmerby 
0885 Borgholm 
0980 Gotland 
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1060 Olofström 
1080 Karlskrona 
1081 Ronneby 
1082 Karlshamn 
1083 Sölvesborg 
1214 Svalöv 
1230 Staffanstorp 
1231 Burlöv 
1233 Vellinge 
1256 Östra Göinge 
1257 Örkelljunga 
1260 Bjuv 
1261 Kävlinge 
1262 Lomma 
1263 Svedala 
1264 Skurup 
1265 Sjöbo 
1266 Hörby 
1267 Höör 
1270 Tomelilla 
1272 Bromölla 
1273 Osby 
1275 Perstorp 
1276 Klippan 
1277 Åstorp 
1278 Båstad 
1280 Malmö 
1281 Lund 
1282 Landskrona 
1283 Helsingborg 
1284 Höganäs 
1285 Eslöv 
1286 Ystad 
1287 Trelleborg 
1290 Kristianstad 
1291 Simrishamn 
1292 Ängelholm 
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1293 Hässleholm 
1315 Hylte 
1380 Halmstad 
1381 Laholm 
1382 Falkenberg 
1383 Varberg 
1384 Kungsbacka 
1401 Härryda 
1402 Partille 
1407 Öckerö 
1415 Stenungsund 
1419 Tjörn 
1421 Orust 
1427 Sotenäs 
1430 Munkedal 
1435 Tanum 
1438 Dals-Ed 
1439 Färgelanda 
1440 Ale 
1441 Lerum 
1442 Vårgårda 
1443 Bollebygd 
1444 Grästorp 
1445 Essunga 
1446 Karlsborg 
1447 Gullspång 
1452 Tranemo 
1460 Bengtsfors 
1461 Mellerud 
1462 Lilla Edet 
1463 Mark 
1465 Svenljunga 
1466 Herrljunga 
1470 Vara 
1471 Götene 
1472 Tibro 
1473 Töreboda 
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1480 Göteborg 
1481 Mölndal 
1482 Kungälv 
1484 Lysekil 
1485 Uddevalla 
1486 Strömstad 
1487 Vänersborg 
1488 Trollhättan 
1489 Alingsås 
1490 Borås 
1491 Ulricehamn 
1492 Åmål 
1493 Mariestad 
1494 Lidköping 
1495 Skara 
1496 Skövde 
1497 Hjo 
1498 Tidaholm 
1499 Falköping 
1715 Kil 
1730 Eda 
1737 Torsby 
1760 Storfors 
1761 Hammarö 
1762 Munkfors 
1763 Forshaga 
1764 Grums 
1765 Årjäng 
1766 Sunne 
1780 Karlstad 
1781 Kristinehamn 
1782 Filipstad 
1783 Hagfors 
1784 Arvika 
1785 Säffle 
1814 Lekeberg 
1860 Laxå 
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1861 Hallsberg 
1862 Degerfors 
1863 Hällefors 
1864 Ljusnarsberg 
1880 Örebro 
1881 Kumla 
1882 Askersund 
1883 Karlskoga 
1884 Nora 
1885 Lindesberg 
1904 Skinnskatteberg 
1907 Surahammar 
1917 Heby 
1960 Kungsör 
1961 Hallstahammar 
1962 Norberg 
1980 Västerås 
1981 Sala 
1982 Fagersta 
1983 Köping 
1984 Arboga 
2021 Vansbro 
2023 Malung 
2026 Gagnef 
2029 Leksand 
2031 Rättvik 
2034 Orsa 
2039 Älvdalen 
2061 Smedjebacken 
2062 Mora 
2080 Falun 
2081 Borlänge 
2082 Säter 
2083 Hedemora 
2084 Avesta 
2085 Ludvika 
2101 Ockelbo 
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2104 Hofors 
2121 Ovanåker 
2132 Nordanstig 
2161 Ljusdal 
2180 Gävle 
2181 Sandviken 
2182 Söderhamn 
2183 Bollnäs 
2184 Hudiksvall 
2260 Ånge 
2262 Timrå 
2280 Härnösand 
2281 Sundsvall 
2282 Kramfors 
2283 Sollefteå 
2284 Örnsköldsvik 
2303 Ragunda 
2305 Bräcke 
2309 Krokom 
2313 Strömsund 
2321 Åre 
2326 Berg 
2361 Härjedalen 
2380 Östersund 
2401 Nordmaling 
2403 Bjurholm 
2404 Vindeln 
2409 Robertsfors 
2417 Norsjö 
2418 Malå 
2421 Storuman 
2422 Sorsele 
2425 Dorotea 
2460 Vännäs 
2462 Vilhelmina 
2463 Åsele 
2480 Umeå 
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2481 Lycksele 
2482 Skellefteå 
2505 Arvidsjaur 
2506 Arjeplog 
2510 Jokkmokk 
2513 Överkalix 
2514 Kalix 
2518 Övertorneå 
2521 Pajala 
2523 Gällivare 
2560 Älvsbyn 
2580 Luleå 
2581 Piteå 
2582 Boden 
2583 Haparanda 
2584 Kiruna 
 
Namn Beskrivning 
Kvartal Kvartal 1-4 
Kod Benämning 
1 Kvartal 1 
2 Kvartal 2 
3 Kvartal 3 
4 Kvartal 4 
 
Namn Beskrivning 
Variabel Radernas beteckning och text. 
Kod Benämning 
x100 Finansiella derivat 
x110 Summa Aktier och andelar, bostadsrätter 
x111 Långfristiga placeringar i svenska börsnoterade aktier 
x112 Långfristiga placeringar i svenska aktier och andelar, exkl börsnoterade 
x113 Långfristiga placeringar i svenska aktier och andelar, exkl börsnoterade - varav aktier i kommunägda 
x114 Långfristiga placeringar i utländska aktier och andelar 
x120 Långfristig placering -Summa Obligationer och andra värdepapper 
x121 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av staten 
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x122 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av kommuner 
x123 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av banker 
x124 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av bostadsinstitut 
x125 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av övriga finansiella företag 
x126 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av icke-finansiella företag 
x127 Långfristig placering i obligationer och andra värdepapper, utgivna av företag och institutioner i u 
x130 Summa Långfristiga fordringar/Lån 
x131 Långfristiga fordringar/lån till kommuner 
x132 Långfristiga fordringar/lån till hushåll 
x133 Långfristiga fordringar/lån till kommunägda bostadsföretag 
x134 Långfristiga fordringar/lån till övriga kommunägda företag 
x135 Långfristiga fordringar/lån till finansiella företag 
x136 Långfristiga fordringar/lån till övriga icke-finansiella företag 
x140 Grundfondskapital och div. värdereglering 
x150 Summa Finansiella anläggningstillgångar 
x160 Summa Kundfordringar 
x161 Kundfordringar 
x162 Värdereglering kundfordringar 
x170 Summa Diverse kortfristiga fordringar 
x171 Kortfristiga fordringar hos anställda 
x172 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 
x173 Kortfristig del av långfristiga fordringar 
x174 Övriga kortfristiga fordringar 
x180 Summa Upplupna ränteintäkter 
x181 Upplupna ränteintäkter av aktier och andelar, bostadsrätter 
x182 Upplupna ränteintäkter av obligationer och andra värdepapper 
x183 Upplupna ränteintäkter av certifikat 
x184 Upplupna ränteintäkter av långfristiga fordringar 
x185 Upplupna ränteintäkter av kundfordringar 
x186 Upplupna ränteintäkter av kortfristiga fordringar 
x191 Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
x192 Summa Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter 
x200 Kortfristiga placeringar - Summa aktier och andelar 
x201 Kortfristiga placeringar i svenska börsnoterade aktier 
x202 Kortfristiga placeringar i svenska aktier och andelar exkl börsnoterade 
x203 Kortfristiga placeringar i svenska aktier och andelar exkl börsnoterade, varav aktier i kommunägda b 
x204 Kortfristiga placeringar i utländska aktier och andelar 
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x210 Kortfristiga placeringar  -Summa Certifikat 
x211 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av staten (statsskuldväxlar) 
x212 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av kommuner 
x213 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av banker 
x214 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av bostadsinstitut 
x215 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av övriga finansiella företag 
x216 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av icke-finansiella företag 
x217 Kortfristiga placeringar i certifikat utgivna av företag och institutioner i utlandet 
x220 Kortfristiga placeringar  -Summa Obligationer och andra värdepapper 
x221 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av staten 
x222 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av kommuner 
x223 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av banker 
x224 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av bostadsinstitut 
x225 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av övriga finansiella företag 
x226 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av icke-finansiella företag 
x227 Kortfristiga placeringar i obligationer och andra värdepapper, utgivna av företag och institutioner 
x230 Kortfristiga placeringar  -Summa Certifikat, Obligationer och andra värdepapper 
x240 Nedskrivning av kortfristiga placeringar 
x250 Summa Kortfristiga placeringar (i värdepapper) 
x260 Summa Kassa och Bank 
x261 Kassa 
x262 Postgiro och Bank 
x299 SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
x410 Finansiella derivat 
x421 Långfristiga skulder - Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år 
x430 Långfristiga skulder -Summa Obligationslån 
x431 Långfristiga skulder - Utestående obligationslån emitterade i Sverige 
x432 Långfristiga skulder - Utestående obligationslån emitterade i utlandet 
x440 Långfristiga skulder - Summa Lån från svenska långivare 
x4401 Långfristiga skulder - Summa Lån från svenska långivare      därav i utländsk valuta 
x441 Långfristiga skulder - Lån från staten 
x442 Långfristiga skulder - Lån från socialförsäkring 
x443 Långfristiga skulder - Lån från kommun 
x444 Långfristiga skulder - Lån från hushåll 
x445 Långfristiga skulder - Lån från kommunägda företag 
x446 Långfristiga skulder - Lån från banker 
x447 Långfristiga skulder - Lån från övriga finansiella företag 
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x448 Långfristiga skulder - Lån från icke-finansiella företag 
x450 Långfristiga skulder - Lån från utländska långivare 
x460 Summa Långfristiga skulder 
x470 Finansiell leasing 
x481 Kortfristiga skulder - Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år 
x490 Kortfristiga skulder -Summa Obligationslån 
x491 Kortfristiga skulder - Utestående obligationslån emitterade i Sverige 
x492 Kortfristiga skulder - Utestående obligationslån emitterade i utlandet 
x500 Kortfristiga skulder -Summa Lån från svenska långivare 
x501 Kortfristiga skulder - Lån från svenska staten 
x5011 Kortfristiga skulder -Summa Lån från svenska långivare      därav i utländsk valuta 
x502 Kortfristiga skulder - Lån från socialförsäkring 
x503 Kortfristiga skulder - Lån från kommuner 
x504 Kortfristiga skulder - Lån från hushåll 
x505 Kortfristiga skulder - Lån från kommunägda företag 
x506 Kortfristiga skulder - Lån från banker 
x507 Kortfristiga skulder - Lån från övriga finansiella företag 
x508 Kortfristiga skulder - Lån från icke-finansiella företag 
x510 Kortfristiga skulder - Lån från utländska långivare 
x520 Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 
x530 Leverantörsskulder 
x540 Summa Upplupna räntekostnader 
x541 Upplupna räntekostnader - Finansiell leasing 
x542 Upplupna räntekostnader - Obligationer 
x543 Upplupna räntekostnader - Certifikat 
x544 Upplupna räntekostnader - Långfristiga skulder / Lån 
x546 Upplupna räntekostnader - Diverse kortfristiga skulder 
x550 Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
x551 Upplupen kostnad för pensioner, individuell del 
x552 Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
x555 Upplupna räntekostnader - Leverantörsskulder 
x599 SUMMA SKULDER 
 
 

3.2 Arkiveringsversioner 
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3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången  

Uppgiftslämnarna upplever det mycket positivt att besvara enkäten via internet. Det läggs ner 
mycket tid att få in uppgifterna. Det finns bortfall varje kvartal, vilket inte är bra. 
 
Under året har vi också upptäckt att uppräkningsmodellen inte är tillfyllest. Den kommer att göras 
om i samband med sista kvartalets bearbetning. 
 
Vi ser ständigt över systemet i akt och mening att förbättra och förenkla för både uppgiftslämnarna 
och oss. 
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elpo-

öregåen-

4 Statistisk bearbetning och redovisning 
 

4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 

Undersökningen om kommuner och landstingens finansiella tillgångar och skulder genomförs fyra 
gånger årligen, kvartalsvis. För kommunerna är de tre första kvartalen en urvalsundersökning och 
fjärde kvartalet en totalundersökning. För landstingen är samtliga kvartal en totalundersökning. 
 
Låt yå,kv,k vara värdet på variabel y vid år å och kvartal kv (t.ex. kvartal 1 år 2003 ger å=2003 och 
kv=1) för kommun k. Populationen, dvs. alla Sveriges kommuner, kan delas in i följande tre d
pulationer: 
 

1. Storstadskommunerna, Us = {Stockholm, Göteborg, Malmö}, Ns =3 
2. Urvalskommunerna, Uu = {De kommuner som hade fler än 30 000 invånare vid föregående 

årsskifte, förutom storstadskommunerna}, Nu =76 
3. Cut-off-kommunerna, Uc = {De kommuner som har färre än 30 000 invånare vid f

de årsskifte, förutom storstadskommunerna}, Nc = 211 
 
För populationen, alla kommuner, används beteckningen . cus UUUU ∪∪=
 
Den parameter som man är intresserad av är: 
 

∑=
U kkvåkvå yt ,,,  

 

där  betecknar summan av population U:s alla objekts värden på variabeln y. ∑U ky
 
Följande estimatorer används för att skatta denna total: 
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Objektsbortfall justeras för genom att imputera med senast kända värde, dvs. om en kommun inte 
skickat in uppgifter ett kvartal när den egentligen borde så används istället den kommunens senast 
inskickade uppgifter vid skattning av . kvåt ,
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Det är inte möjligt att avgöra om det förekommer något partiellt bortfall. Anledningen är att det 
inte går att urskilja om en kommun som hoppar över en variabel i blanketten menar att värdet för 
den specifika variabeln är 0 eller om det är partiellt bortfall.  
 
 

4.2 Redovisningsförfaranden 

Uppgifter om kommunerna och landstingens finansiella tillgångar och skulder publiceras årligen. 
Publicering i Sveriges statistiska databaser och statistiskt meddelande i tryckt form och på internet 
utkommer under våren efter undersökningsåret. 
 
Ytterligare uppgifter kan framtas på uppdrag. 
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5 Databehandlingssystem 
 

5.1 Systemöversikt och systemflöde 

 

5.2 Bearbetningar 

 

5.3 Databasmodell 
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5.4 Databastabeller och övriga datamängder 
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5.5 Databastillbehör 

 

5.6 Rapporter 
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5.7 Säkerhetsrutiner 

6 Loggbok 
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