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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Offentlig ekonomi
A.2 Statistikområde
Kommunernas finanser
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Uppgifter på riksnivå är officiell statistik.
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: SCB, programmet för Finansmarknad
Kontaktperson: Programmet för Finansmarknad
Telefon: 08- 506 940 00
Telefax: 08 - 506 945 71
e-post: scb@scb.se
A.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
A.6 Uppgiftsskyldighet
Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen gäller enligt Statistiska
centralbyråns författningssamling (SCB-FS 1995:17) med stöd av förordning
(1992:1668) om den officella statistiken.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
A.8 Gallringsföreskrifter
Uppgifterna finns tillgängliga på ADB-medium
A.9 EU-reglering
A.10 Syfte och historik
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder presenterar
statistik över finansiella tillgångar och skulder 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.

Undersökningen görs fyra gånger per år vid slutet av varje kvartal.
Undersökningen per den 31 december omfattar samtliga kommuner och
landsting och resulterar i ett Statistiskt Meddelande (SM) medan de andra tre
undersökningarna omfattar kommuner med fler än 30 000 invånare och samtliga
landsting. Uppgifterna samlas in med hjälp av en internet-applikation. Vid alla
fyra tillfällena görs en tabellsammanställning innehållande stockvärden för
landsting och samtliga kommuner, landsting, urvalskommuner och samtliga
kommuner samt förändringar för respektive tabeller.
A.11 Statistikanvändning
Produkten utgör ett underlag för analysen av struktur och utveckling av de
finansiella tillgångar och låneskulder.Tabellsammanställningen används bl.a. av
Finansräkenskaperna till den kvartalsvisa Kapitalmarknadsstatistiken och
beräkningar av finansiellt sparande.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifterna samlas in i slutet av varje kvartal från Sveriges kommuner och
landsting via en enkät på hemsidan http://www.kommunernasekonomi.scb.se.
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.
De inkomna blanketterna granskas, och vid behov kontaktar SCB
uppgiftslämnarna per telefon för att få förklaringar och upprättningar.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
–
B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Uppgifterna avser kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och
låneskulder samt deras förändringar över tiden. Statistiken visar vilka
placerings- respektive låneformer kommunerna och landstingen har valt.
Bortfallet är i regel mycket litet och tillförlitligheten på uppgifterna beror till
stor del på uppgiftslämnarnas kunskaper och deras villighet att besvara
blanketten.
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Statistiken avser samtliga 220 kommuner och 20 landsting och redovisar de
bokförda beloppen för finansiella tillgångar och låneskulder i slutet av varje
kvartal.

1.1.1 Objekt och population
Populationen utgörs av samtliga Sveriges 290 kommuner och 20 landsting.
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.
Kyrkokommuner och kommunalförbund, som också räknas till den kommunala
sektorn, omfattas däremot inte av denna statistik.
1.1.2 Variabler
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:
Finansiella derivat
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar bostadsrätter
Obligationer, förlagsbevis m m
Långfristiga fordringar/lån till
Grundfondskapital och div. värdereglering
Finansiella omsättningstillgångar
Kundfordringar inkl värdereglering
Diverse kortfristiga fordringar
Upplupna ränteintäker
Övriga Förutbetalda ränteintäkter
Aktier, andelar bostadsrätter
Certifikat
Obligationer, förlagsbevis m m
Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Huvudvariabler för finansiella skulder är:
Finansiella derivat
Långfristiga skulder
Kommuncertifikat
Obligationslån
Lån
Finansiell leasing
Kortfristiga skulder
Kommuncertifikat
Obligationslån
Leverantörsskulder
Upplupna räntekostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Huvudvariabler för specifikation av svenska 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
Finansiell leasing
Lån från svenska långivare
Lån från utlandet
Huvudvariabler för specifikationerna av obligations lån emitterade i Sverige
samt Sverige 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-02". Definitionerna finns även angivna i själva
blanketten.
1.1.3 Statistiska mått
Summavärden i 1000-tal kronor utgör det statistiska måttet.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Statistiken redovisas i följande fyra grupper: kommunerna och landstingen
tillsammans (uppräknade), landstingen, urvalskommunerna och samtliga
kommuner (uppräknade).
1.1.5 Referenstider
Referenstiden är slutet av varje kvartal dvs. 31 mars, 30 juni, 30 september och
31 december.
1.2 Fullständighet
Samtliga kommuner och landsting ingår.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Undersökningens tillförlitlighet grundar sig på uppgiftslämnarnas kunskap om
de olika placerings- och låneformerna och deras villighet att besvara blanketten
på bästa möjliga sätt. SCB granskar uppgifterna genom att bedöma rimligheten i
förändringen av tillgångarna och låneskulderna.
2.2 Osäkerhetskällor
Täckningsproblem förekommer inte och bortfallet är som regel mycket litet. De
osäkerhetskällor som finns är att felaktiga svar kan förekomma på grund av

bristande kunskap eller missförstånd hos uppgiftslämnarna.
2.2.1 Urval
Urvalet vid de tre undersökningarna som ej omfattar samtliga kommuner
grundar sig på antal invånare. Urvalet omfattar samtliga kommuner som har
minst 30 000 invånare den 31 december föregående år.
2.2.2 Ramtäckning
Rampopulationen täcker målpopulationen.
2.2.3 Mätning
Mätfel i form av felaktiga svar kan förekomma på grund av missförstånd,
bristande kunskap eller engagemang hos de svarande. Det har dock inte gjorts
några mätningar på felets storlek.
2.2.4 Svarsbortfall
För att minska bortfallet görs en skriftlig och upprepade telefonpåminnelser.
2.2.5 Bearbetning
De inkomna blanketterna granskas och vid behov kontaktas uppgiftslämnarna
per telefon för att få förklaringar och upprättningar. Föregående undersöknings
värden samt vissa kontroller finns även direkt på disketten så att uppgiftslämnaren själv lättare kan kontrollera lämnade uppgifter.
2.2.6 Modellantaganden
En gång per år totalundersöks kommunerna. Vid de övriga tre tillfällena
undersöks endast de kommuner som har fler än 30 000 invånare. En uppräkning
görs för dessa tre kvartal till totalnivå med ledning av urvalets andel av
totalvärdena.Vid bortfallskorrigeringen imputeras de senast kända värdena och
sedan korrigeras de med hjälp av en uppräkningsfaktor som härleds från de
inkomna svaren.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Osäkerhetsmått presenteras inte.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Undersökningen görs årligen på totalnivå och även publiceringen sker årligen.
De tre andra urvalsundersökningarna görs varje kvartal.
3.2 Framställningstid
Framställningstiden för det statistiska meddelandet är 4,5 månader och för
tabellframtagandet 3 månader. Tidsförskjutningen beror på att svarstiden från
uppgiftslämnarna är lång, eftersom års- resp. delårsbokslut måste vara
tillgängliga.
3.3 Punktlighet
Det Statistiska Meddelandet kom ut i april 2004. Publicering i SSD kom ut
enligt tidsplan.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Blanketten har under åren anpassats till ändrade förhållanden på kreditmarknaden. Detta har medfört både variabelförändringar samt indelnings-

ändringar av variablerna som påverkat statistikens jämförbarhet över tiden.
Förändringar av blanketten har under senare år gjorts 1983, 1986, 1989 samt
1998. Kreditmarknadsstatistikens jämförbarhet över tiden har även påverkats av
förändringar i samhället.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
–
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Vid undersökningen per den 31 december kan några variabler jämföras med
uppgifter i räkenskapssammandraget.
Jämförelser kan även göras mot den statistik som Finansräkenskaperna inhämtar
i kapitalmarknadsstatistikens kvartalsundersökning. Här hämtas uppgifter in från
bl.a. mellanhandsinstitutens utlåning till allmänheten, d.v.s. även kommunerna
och landstingen.

5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Undersökningen per den 31 december presenteras i ett Statistiskt Meddelande
(SM). Alla fyra undersökningarna sammanställs i SSD.
5.2 Presentation
Presentationen sker huvudsakligen i SM och SSD.
5.3 Dokumentation
En dokumentation i form av beskrivningen av uppräkningsmetoden finns
tillgänglig.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda t.ex. med kommungruppsindelning efter län.
5.5 Upplysningstjänster
För upplysningar kontakta:
Katarina Wizell, tel 019-17 67 78, e-post: katarina.wizell@scb.se eller Anita
Norling, tel 019 -17 60 67, e-post: anita.norling@scb.se, Offentlig Ekonomi,
SCB, 701 89 Örebro.
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