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OE 12 SM 1101 

Kommunernas och landstingens finansiella 
tillgångar och skulder den 31 december 2010 
Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2010 

I korta drag 
Fordran på egna bolag största finansiella anlägg-
ningstillgången för kommuner och landsting 
De finansiella anläggningstillgångarna uppgick i bokslutet för 2010 till 192,7 
miljarder kronor för kommunerna. Det var en ökning med 13,4 miljarder kronor 
jämfört med året innan. Den största delen av de finansiella tillgångarna bestod 
av långfristiga fordringar (141,1 miljarder) och då främst fordringar på kom-
munägda företag, som uppgick till 132,2 miljarder kronor. 

För landstingen uppgick de finansiella anläggningstillgångarna till 22,4 miljar-
der kronor, vilket är en nettoökning med 3,4 miljarder kronor jämfört med år 
2009. Utlåningen till de landstingsägda bolagen står för den största delen av 
ökningen med cirka 3,9 miljarder kronor. Lånen till de landstingsägda bolagen 
uppgick till 10,3 miljarder kronor och stod för 46 procent av de finansiella an-
läggningstillgångarna. 

Kommunernas finansiella skulder uppgick till 249,3 miljarder kronor, av dessa 
var 126,0 miljarder långfristiga. Av de långfristiga skulderna utgörs 36 procent 
av lån från banker. 

Landstingens finansiella skulder uppgick till 64,3 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 2,4 miljarder kronor. Landstingens skulder utgjordes till största 
delen av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på 25,7 miljarder samt 
leverantörsskulder på 16,3 miljarder.  
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Statistiken med kommentarer 

Finansiella tillgångar 
De finansiella anläggningstillgångarna i kommunerna uppgick den 31 december 
2010 till 192,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 13,4 miljarder kronor 
jämfört med föregående år. Den största delen av dessa tillgångar utgjordes av 
långfristiga fordringar (141,1 miljarder kronor) och då främst på kommunägda 
företag (132,2 miljarder kronor).  

Det var också de långfristiga fordringarna som ökade mest av de finansiella 
anläggningstillgångarna och då främst utlåningen till kommunägda bostadsföre-
tag som ökade med 4,9 miljarder.  

Landstingens finansiella anläggningstillgångar uppgick till 22,4 miljarder kro-
nor och ökade under 2010 med 3,4 miljarder kronor. Utlåningen till de lands-
tingsägda bolagen stod för den största delen av ökningen med cirka 3,9 miljar-
der.  

Landstingens största del av de finansiella anläggningstillgångarna, drygt 50 
procent, fanns i långfristiga fordringar  
 

Kommunernas och landstingens aktieinnehav, miljoner kronor 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell visar lång- och kortfristigt aktieinnehav. Kommunernas 
aktieinnehav har ökat med 12,2 procent mellan 2009 och 2010. För landstingen 
uppgår ökningen till 9,2 procent mellan åren. 

Kommunernas kortfristiga finansiella tillgångar utgjordes främst av kortfristiga 
fordringar, vilka uppgick till 58,4 miljarder. För landstingen var placeringen i 
kortfristiga värdepapper den största posten, placeringarna uppgick till 32,2 mil-
jarder kronor. 

 

  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kommuner      

Aktier (anläggnings- och 
omsättningstillgångar) 27 331 29 731 

 
29 068 

 
35 747 

 
40 112 

Landsting      

Aktier (anläggnings- och 
omsättningstillgångar) 9 892 10 905 

 
11 623 

 
13 830 

 
15 107 
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Finansiella skulder 
Kommunernas finansiella skulder uppgick till 249,3 miljarder, vilket är en ök-
ning med 3,4 miljarder jämfört med år 2009.  

De långfristiga skulderna uppgick till 126,0 miljarder kronor, en ökning med 
7,1 miljarder. Den största delen av de långfristiga skulderna bestod av lån från 
banker som uppgick till 45,7 miljarder och lån från övriga finansiella företag 
(där Kommuninvest ingår) som uppgick till 39,7 miljarder. Den långfristiga 
upplåningen via övriga finansiella företag visar störst ökning, 3,5 miljarder, 
kronor. 

De kortfristiga skulderna minskade med 3,6 miljarder kronor och uppgick till 
123,2 miljarder. Den post som har minskat mest är upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter som minskat med 7,7 miljarder kronor. Vid slutet av 2009 
låg det statliga konjunkturstödet som en förutbetald intäkt, stödet utbetalades i 
december 2009, men avsåg 2010. 

Landstingens finansiella skulder uppgick till 64,3 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 2,4 miljarder kronor. Landstingens struktur på finansiella tillgångar 
och skulder skiljer sig något mot kommunernas. Generellt sett har kommuner 
mer långfristiga fordringar och skulder, medan landstingens finansiella tillgång-
ar och skulder är av mer kortfristig karaktär. Av landstingens finansiella skuld 
var 11,8 miljarder långfristig och 52,5 miljarder kortfristig.  

Landstingens skulder utgjordes till största delen av upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter på 25,7 miljarder och leverantörsskulder på 16,3 miljarder 
kronor. Även för landstingen skedde en minskning av de förutbetalda kostna-
derna och upplupna intäkterna med 4,6 miljarder kronor, som till en del beroen-
de på det tillfälliga konjunkturstödet som låg som en förutbetald intäkt 2009. 
 

Lån från svenska och utländska långivare, miljoner kronor 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen ovan ingår både kort- och långfristiga lån. Motpart för de svenska 
lånen kan vara stat, socialförsäkring, kommun, hushåll, kommun-
/landstingsägda företag, banker, övriga finansiella företag eller icke-finansiella 
företag.  

Upplåningen via banker står för 44 procent av kommunernas lån från svenska 
långivare, övriga finansiella företag står för 33 procent.  

För landstingen ligger en stor del av lånen, 40 procent, hos utländska långivare. 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kommuner      

 
Lån från svenska långivare 105 071 104 625 

 
127 649 

 
116 573 

 
122 406 

 
Lån från utländska långivare 6 806 8 327 

 
8 130 

 
8 681 

 
7 391 

 
Landsting   

   

 
Lån från svenska långivare 4 287 6 022 

 
6 172 

 
5 505 

 
9 342 

 
Lån från utländska långivare 4 446 4 446 

 
5 246 

 
5 246 

 
6 246 
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Tabeller 

Teckenförklaring 
Explanation of symbols 

– Noll Zero 
0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 
* Preliminär uppgift Provisional figure 

 
1a. Kommunernas finansiella tillgångar 2009 och 2010, miljoner 
kronor 
1a. Financial assets of municipalities 2009 and 2010, SEK millions 

 2009 2010 

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier och andelar, bostadsrätter:   

- svenska börsnoterade aktier 1 823 1 783 

- övriga svenska aktier och andelar, 30 087 33 920 

       varav aktier i kommunägda bolag 25 613 27 968 

- utländska aktier och andelar 1 993 1 415 

Summa Aktier och andelar, bostadsrätter 33 903 37 117 

Obligationer och andra värdepapper utgivna av:   

- staten 5 360 4 287 

- kommuner 798 151 

- banker 2 346 2 109 

- bostadsinstitut 945 3 958 

- övriga finansiella företag 3 391 3 420 

- icke-finansiella företag 249 359 

- företag och institutioner i utlandet 269 252 

Summa Obligationer och andra värdepapper 13 359 14 536 

Långfristiga fordringar/lån till:   

- kommuner 835 949 

- hushåll 293 235 

- kommunägda bostadsföretag 32 808 37 698 

- övriga kommunägda företag 91 865 94 479 

- finansiella företag 1 099 1 514 

- övriga icke-finansiella företag 5 191 6 198 

Summa Långfristiga fordringar/lån 132 092 141 074 

Grundfondskapital och div. värdereglering -39 -5 

Summa Finansiella anläggningstillgångar 179 315 192 722 

Kundfordringar 7 796 7 706 

Diverse kortfristiga fordringar: 
  - fordringar hos anställda 49 35 

- fordringar hos leverantörer 689 580 

       därav kommunägda företag 57 77 

- kortfristig del av långfristiga fordringar 4 616 1 174 

       därav kommunägda företag 4 474 1 008 

- fordringar hos staten 1 959 3 304 
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1a. Forts. 
 2009 2010 

- övriga kortfristiga fordringar 49 635 49 937 

       därav kommunägda företag 46 438 47 102 

- ingående mervärdesskatt 523 425 

- fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 2 926 2 982 

- värdereglering av diverse kortfristiga fordringar 11 -26 
Summa Diverse kortfristiga fordringar 60 407 58 411 

Upplupna ränteintäkter från:   

- aktier och andelar, bostadsrätter 98 35 
- obligationer och andra värdepapper 136 191 

- certifikat 2 1 

- långfristiga fordringar 839 886 

- kundfordringar 1 1 

- övriga kortfristiga fordringar 49 69 

Summa Upplupna ränteintäkter 1 125 1 184 

Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 700 16 724 

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 826 17 908 

Kortfristiga placeringar (i värdepapper) i:   

Aktier, andelar och bostadsrätter:   

- svenska börsnoterade aktier 814 1 353 

- övriga svenska aktier och andelar 662 884 

           varav aktier i kommunägda bolag 0 0 

- utländska aktier och andelar 368 758 

Summa Aktier, andelar och bostadsrätter 1 843 2 995 

Certifikat utgivna av:   

- staten (statsskuldväxlar) 126 462 

- kommuner 245 481 

- banker 1 288 671 

- bostadsinstitut 263 165 

- övriga finansiella företag 157 129 

- icke-finansiella företag 236 304 

- företag och institutioner i utlandet 0 4 

Summa Certifikat 2 316 2 217 

Obligationer och andra värdepapper, utgivna av:   

- staten 854 1 141 

- kommuner 98 141 

- banker 1 648 1 755 

- bostadsinstitut 1 074 2 047 

- övriga finansiella företag 1 668 1 904 

- icke-finansiella företag 457 170 

- företag och institutioner i utlandet 272 180 

Summa Obligationer och andra värdepapper 6 071 7 338 

Summa Certifikat, Obligationer och andra värdepapper 8 387 9 555 

Värdereglering av kortfristiga placeringar -162 -135 

Summa Kortfristiga placeringar (i värdepapper) 10 067 12 415 

Kassa och Bank 30 817 21 077 

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 303 228 310 240 
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1b. Kommunernas finansiella skulder 2009 och 2010, miljoner 
kronor 
1b. Financial liabilities of municipalities 2009 and 2010, SEK millions 

 2009 2010 

Långfristiga skulder   

Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år 2 843 4 487 

Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna   

- obligationslån emitterade i Sverige 15 471 15 808 

- obligationslån emitterade i utlandet 4 535 4 565 

Summa Obligationslån 20 006 20 374 

Lån från svenska långivare   

- staten 459 1 410 

- socialförsäkring 17 0 

- kommun 268 251 

- hushåll 935 1 248 

- kommunägda företag 3 749 3 347 

- banker 44 699 45 663 

- övriga finansiella företag 36 226 39 741 

- icke-finansiella företag 658 1 381 

Summa Lån från svenska långivare 87 011 93 040 

      därav i utländsk valuta 990 0 

Lån från utländska långivare 7 720 6 791 

Finansiell leasing 1 409 1 357 

Summa Långfristiga skulder 118 989 126 049 

Kortfristiga skulder                                               

Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år 4 029 6 023 

Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna:   
- obligationslån emitterade i Sverige 4 220 4 830 

- obligationslån emitterade i utlandet 913 0 

Summa Obligationslån 5 133 4 830 

Lån från svenska långivare   
- staten 1 861 276 

- socialförsäkring 51 59 

- kommuner 117 250 

- hushåll 241 530 

- kommunägda företag 17 965 19 187 

- banker 6 899 7 599 

- övriga finansiella företag 1 036 382 

- icke-finansiella företag 1 391 1 083 

Summa Lån från svenska långivare 29 562 29 366 

      därav i utländsk valuta 0 0 

      därav kortfristig del av långfristig skuld 4 542 2 785 

Lån från utländska långivare 961 600 

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 39 685 40 819 
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1b. Forts. 
 2009 2010 

Leverantörsskulder 21 192 24 122 

Upplupna räntekostnader från   

- finansiell leasing 0 0 

- obligationer  196 174 

- certifikat 7 14 

- långfristiga skulder / lån 930 981 

- leverantörsskulder 53 0 

- diverse kortfristiga skulder 593 729 

Summa Upplupna räntekostnader 1 779 1 898 

Upplupen kostnad för pensioner, individuell del 8 601 8 735 

Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55 575 47 629 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 65 956 58 262 
SUMMA SKULDER 245 822 249 252 
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2a. Landstingens finansiella tillgångar 2009 och 2010, miljoner 
kronor 
2a. Financial assets of county councils 2009 and 2010, SEK millions  

 2009 2010 

Finansiella anläggningstillgångar   

Svenska börsnoterade aktier 337 340 

Övriga svenska aktier och andelar, bostadsrätter 7 082 6 049 

       varav aktier i kommunägda bolag 5 825 5 832 

Utländska aktier och andelar 734 818 

Summa Aktier och andelar, bostadsrätter 8 153 7 207 
Obligationer och andra värdepapper (inkl certifikat med ur-
sprunglig löptid längre än 1 år),utgivna av    

- staten 990 1 063 

- kommuner 0 67 

- banker 384 734 

- bostadsinstitut 242 274 

- övriga finansiella företag 912 836 

- icke-finansiella företag 53 79 

- företag och institutioner i utlandet 858 862 

Summa obligationer och andra värdepapper 3 439 3 916 

Långfristiga fordringar/lån till   

- kommuner 42 37 

- hushåll 0 0 

- kommunägda bostadsföretag 0 0 

- övriga kommunägda företag 6 719 10 327 

- finansiella företag 0 27 

- övriga icke-finansiella företag 737 964 

Summa Långfristiga fordringar/lån 7 498 11 354 

Grundfondskapital och div. värdereglering -110 -59 

Summa Finansiella anläggningstillgångar 18 980 22 418 

Kundfordringar 3 837 3 734 

Diverse kortfristiga fordringar:   

- fordringar hos anställda 4 4 

- fordringar hos leverantörer 21 17 

       därav kommunägda företag 0 0 

- kortfristig del av långfristiga fordringar 38 160 

       därav kommunägda företag 0 147 

- fordringar hos staten 3 876 4 042 

- övriga kortfristiga fordringar 2 553 3 239 

       därav kommunägda företag 14 9 

- ingående mervärdesskatt 162 259 

- fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 848 795 

- värdereglering av diverse kortfristiga fordringar 0 0 
Summa Diverse kortfristiga fordringar 7 502 8 516 
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2a. Forts. 
 2009 2010 

Upplupna ränteintäkter från   

- aktier och andelar, bostadsrätter 1 1 
- obligationer och andra värdepapper 118 145 

- certifikat 4 2 

- långfristiga fordringar 6 2 

- kundfordringar 0 0 

- övriga kortfristiga fordringar 6 24 

Summa Upplupna ränteintäkter 134 174 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 947 7 501 

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 081 7 675 

Kortfristiga placeringar i (i värdepapper) i:   

Aktier, andelar och bostadrätter:   

- svenska börsnoterade aktier 2 365 3 718 

- övriga svenska aktier och andelar 1 022 1 645 

     varav aktier i kommunägda bolag 0 0 

- utländska aktier och andelar 2 290 2 537 

Summa Aktier, andelar och bostadsrätter 5 678 7 900 

Certifikat utgivna av   

- staten (statsskuldväxlar) 392 138 

- kommuner 3 254 3 202 

- banker 865 1 133 

- bostadsinstitut 2 100 239 

- övriga finansiella företag 871 1 144 

- icke-finansiella företag 2 140 2 463 

- företag och institutioner i utlandet 31 0 

Summa Certifikat 9 654 8 318 

Obligationer och andra värdepapper, utgivna av   

- staten 2 736 3 442 

- kommuner 343 816 

- banker 6 569 6 972 

- bostadsinstitut 2 721 2 542 

- övriga finansiella företag 1 124 998 

- icke-finansiella företag 727 816 

- företag och institutioner i utlandet 528 487 

Summa Obligationer och andra värdepapper 14 748 16 072 

Summa Certifikat, Obligationer och andra värdepapper 24 402 24 390 

Nedskrivning av kortfristiga placeringar -207 -98 

Summa Kortfristiga placeringar (i värdepapper) 29 873 32 192 

Kassa och Bank 11 502 9 626 
SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 78 775 84 162 
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2b. Landstingens finansiella skulder 2009 och 2010, miljoner kronor 
2b. Financial liabilities of county councils 2009 and 2010, SEK millions 

 2009 2010 

Långfristiga skulder   

Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år 0 0 

Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna   

- obligationslån emitterade i Sverige 2 400 2 200 

- obligationslån emitterade i utlandet 0 0 

Summa Obligationslån 2 400 2 200 

Lån från svenska långivare   

- staten 0 0 

- socialförsäkring 0 0 

- kommun 6 6 

- hushåll 0 0 

- kommunägda företag 252 234 

- banker 0 0 

- övriga finansiella företag 0 200 

- icke-finansiella företag 9 713 

Summa Lån från svenska långivare 267 1 153 

      därav i utländsk valuta 0 0 

Lån från utländska långivare 5 246 6 246 

Finansiell leasing 1 637 2 187 

Summa Långfristiga skulder 9 549 11 786 

Kortfristiga skulder                                               

Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år 0 0 

Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna: 0 0 

- obligationslån emitterade i Sverige 997 2 196 

- obligationslån emitterade i utlandet 0 0 

Summa Obligationslån 997 2 196 

Lån från svenska långivare   

- staten 1 541 1 147 

- socialförsäkring 0 0 

- kommuner 40 40 

- hushåll 1 1 

- kommunägda företag 112 131 

- banker 7 0 

- övriga finansiella företag 1 713 3 995 

- icke-finansiella företag 1 825 2 877 

Summa Lån från svenska långivare 5 238 8 189 

      därav i utländsk valuta 0 0 

Lån från utländska långivare 0 0 

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 6 236 10 385 
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2b. Forts. 
 2009 2010 

Leverantörsskulder 15 679 16 345 

Upplupna räntekostnader från   

- finansiell leasing 0 0 

- obligationer  0 0 

- certifikat 0 0 

- långfristiga skulder / lån 206 83 

- leverantörsskulder 0 0 

- diverse kortfristiga skulder 0 0 

Summa Upplupna räntekostnader 206 83 

Upplupen kostnad för pensioner, individuell del 3 413 3 723 

Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 757 21 930 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 376 25 735 
SUMMA SKULDER 61 840 64 251 
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Fakta om statistiken 

Statistiska centralbyrån har sedan 1960 sammanställt uppgifter om kommuner-
nas och landstingens finansiella tillgångar och skulder samt deras utveckling 
över tiden. Statistiken visar vilka placerings- respektive låneformer kommuner-
na och landstingen har valt. Den kallades tidigare kreditmarknadsstatistik, men 
efter en översyn inför 2002 års undersökning döptes den om till Kommunernas 
och landstingens finansiella tillgångar och skulder. 

Detta omfattar statistiken 
Statistiken redovisar de bokförda beloppen för finansiella tillgångar och skulder 
i Sveriges samtliga 290 kommuner och 20 landsting. Statistiken avser bokfört 
värde per den 31 december och redovisas med uppdelning på kommuner och 
landsting. 

Definitioner och förklaringar 
För definition av variabler och sektorsindelningar hänvisas till ”Kommun-BAS-
05” och ”MIS 2001:2, Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 
2000”. Definitionerna finns även angivna i själva blanketten. Det är finansiella 
tillgångar och skulder och vissa specifikationer för förändringen av obligations- 
och utlandslån, aktieinnehav samt av derivat som utgör variablerna. De finansi-
ella tillgångarna och skulderna är uppdelade på anläggnings- och omsättnings-
tillgångar samt lång- och kortfristiga skulder. 

Certifikat 
Diskonteringspapper med löptid upp till ett år. 

Finansiell leasing 
Beräknat nuvärde av minimileaseavgifterna eller verkligt värde för tillgångar 
leasade enligt finansiellt leasingavtal. 

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

Så görs statistiken 
Uppgifterna samlas in årligen från alla kommuner och landsting via Internet. De 
inkomna uppgifterna granskas, och vid behov kontaktar SCB uppgiftslämnarna 
för att få förklaringar och upprättningar. Uppgifter från föregående undersök-
ning samt vissa kontroller finns även i blanketten, så att uppgiftslämnaren själv 
kan kontrollera lämnade uppgifter. 

Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen gäller enligt Statistiska cen-
tralbyråns författningssamling (SCB-FS 2007:18) med stöd av lagen (2001:99) 
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

Uppgifterna är offentliga på kommun- och landstingsnivå. 

Statistikens tillförlitlighet 
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 skulderna. 
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Felaktiga svar kan förekomma på grund av missförstånd, bristande kunskap 
eller engagemang hos de svarande. Det har dock inte gjorts några mätningar av 
felets storlek. 

Bortfallet i undersökningarna är som regel litet. För att minska bortfallet gör 
SCB tre skriftliga påminnelser och upprepade telefonpåminnelser. Den senaste 
undersökningen hade ett bortfall på en kommun, vilken motsvarar 0,08 procent 
av befolkningen. 

Bra att veta 
Blanketten har under åren anpassats till ändrade förhållanden på finans-
marknaden. Detta har medfört förändringar av både variabler och variabel-
indelningar och detta påverkar statistikens jämförbarhet över tiden. Inför upp-
giftsinsamlingen 2002 gjordes såväl insamlingsmetod som enkät, anvisningar 
och uppräkning om. Omläggningen föranleddes av flera orsaker, utvecklingen 
av finansmarknadsstatistiken p.g.a. ökade EU-krav, försök att öka jämförbarhe-
ten med andra undersökningar, den tekniska utvecklingen samt att blanketten 
behövde moderniseras för att bättre stämma överens med uppgiftslämnarnas 
egen bokföring. 

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande redovisas även i statistiska databaser 
som kan nås via SCB:s webbplats. Tidigare publicering finns också på webb-
platsen. Statistik redovisas även per den 31 mars, den 30 juni och den 30 sep-
tember. Den baseras på samtliga landsting och ett urval av kommuner, nämli-
gen samtliga kommuner som året innan undersökningsåret hade en medelbe-
folkning på minst 30 000 invånare. 
Kvartalsuppgifterna redovisas även i Statistiska meddelanden (SM) från Finans-
inspektionen och Statistiska centralbyrån i serie FM nr 17. I denna statistik om 
kapitalmarknaden hämtas uppgifter in från bl.a. mellanhandsinstitutens utlåning 
till allmänheten, där kommuner och landsting ingår.  

Några variabler i undersökningen kan jämföras med uppgifter i räkenskaps-
sammandraget, dvs. kommunernas och landstingens bokslutsstatistik. Mer in-
formation om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av stati-
stiken på SCB:s webbplats, www.scb.se. 
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In English 

Summary 
Long term financial assets in the municipalities amounted to SEK 192.7 billion 
on December 31, 2010. This represents an increase of SEK 13.4 billion com-
pared to the previous year. At the same time, financial liabilities increased by 
SEK 3.4 billion (from SEK 245.8 billion in 2009 to SEK 249.3 billion in 2010). 
The largest increase in liabilities comprised long term liabilities. 

For the county councils the long term financial assets amounted to SEK 22.4 
billion, which is an increase of 3.4 billion SEK compared to 2009. The largest 
increase in assets comprised loans to enterprises owned by county councils. 
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1b. Financial liabilities of municipalities 2009 and 2010, SEK millions   7
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List of terms 
Aktier Shares 
Anställda Employees 
Banker Banks 
Banktillgodohavanden Assets in banks 
Bokförda belopp Booked value 
Bostadsinstitut Housing finance institution 
Bostadsföretag House-enterprises 
Bostadsrätter Owner-occupier contracts 
Börsnoterade aktier Quoted shares 
Certifikat Certificates 
Emiterad Issued 
Finansiell Financial 
Finansiella derivat Financial derivatives 
Finansiell leasing Financial leasing 
Fordringar Receivables 
Företag Companies 
Förutbetalda intäkter Deferred income 
Förutbetalda kostnader Prepaid expenses 
Grundfondskapital Basic fund capital 
Hushåll Households 
Icke-finansiella Non-financial 
Kassa Cash 
Kommuner  Municipalities 
Kommungrupp Municipality group 
Kommunägda företag Companies owned by municipalities 
Kortfristiga placeringar Short term investments 
Kortfristiga lån Short term liabilities 
Kundfordringar Accounts receivable 
Landsting County councils 



SCB 16 OE 12 SM 1101 

 

 
 
 

Leverantörsskulder Creditor loans 
Likvida medel Liquid assets 
Lån från svenska långivare Loans from Swedish lenders 
Lån från utlandet Loans from foreign lenders 
Långfristiga fordringar Long term demands 
Långfristiga skulder Long term liabilities 
Län County 
Marknadsvärde Market value 
Nedskrivning Write-down 
Nominellt värde Nominal value 
Obligationer Bonds 
Obligationslån Bond loans 
Pensioner Pensions 
Postgiro Postal cheque service 
Ränteintäkter Interest income 
Räntekostnader Interest expenses 
Skulder Liabilities 
Socialförsäkring Social insurance 
Staten Central Government 
Tillgångar, tillgodohavanden Assets 
Upplupna Accrued 
Utländsk  Foreign  
Utstående obligationslån exkl. egna 
uppköpta 

Bond loans outstanding, excl. own 
purchase 

Valuta Currency 
Värdereglering Value adjustment 
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