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Kommunernas och landstingens resultat 2008 
Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultat- 
och balansräkningar 
Statement of accounts for the municipalities and county councils 2008. Preliminary data from 
profit/loss statements and balance sheets 

I korta drag 
Kommunernas resultat 2008 
Kommunerna redovisar ett sammanlagt överskott före extraordinära poster på 
7,1 miljarder kronor i sina preliminära bokslut. Det är en försämring jämfört 
med år 2007 då kommunernas sammanlagda resultat uppgick till 10,1 miljarder 
kronor. En ökning av de finansiella kostnaderna på 2,4 miljarder har bidragit till 
det försämrade resultatet.  

En fjärdedel av kommunerna redovisar ett negativt resultat, år 2007 hade endast 
en av tio kommuner ett negativt resultat före extraordinära poster. För år 2007 
redovisade cirka tre procent av kommunerna underskott på mer än 500 kro-
nor/invånare, den andelen är nu uppe i 14 procent. 

Landstingens resultat 2008 
För landsting och regioner visar boksluten ett överskott på 0,9 miljarder kronor 
för år 2008. Detta kan jämföras med ett resultat för år 2007 på 4,0 miljarder 
kronor. Hälften av landets tjugo landsting och regioner visar ett negativt resultat 
jämfört med endast två landsting för 2007.  

Till landstingens minskade överskott bidrar bland annat ökade finansiella kost-
nader som uppgår till 3,9 miljarder kronor. Det är framför allt  nedskrivningar 
som har ökat mellan åren. De finansiella kostnaderna har ökat med 1,7 miljarder 
kronor sedan bokslutet för 2007.  

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 207,3 miljarder vilket innebär en 
ökning med 5,2 procent från föregående år. Skatteintäkter uppgår till 171,4 mil-
jarder. Intäkter från utjämningssystemet och statliga bidrag uppgår till 38,7 mil-
jarder. 
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Statistiken med kommentarer 

Kommunernas resultat 
Det sammanlagda resultatet före extraordinära poster1

 
Årets resultat, som inkluderar extraordinära poster, uppgick till 6,2 miljarder 
kronor, vilket är en minskning med 15,8 miljarder gentemot resultatet året innan 
som uppgick till 22,0 miljarder kronor. Största delen av minskningen beror på 
de extraordinära posterna, som försämrats med 12,8 miljarder kronor. 

De extraordinära intäkterna, i vilka till exempel större försäljningar av aktier, 
anläggningstillgångar och liknande ingår, minskade mellan 2007 och 2008 med 
12,8 miljarder till 1,1 miljard kronor. De extraordinära kostnaderna var oföränd-
rade mellan åren. 

 uppgick till 7,1 miljarder 
kronor, vilket är en försämring med 3,0 miljarder kronor jämfört med år 2007, 
då kommunernas överskott var 10,1 miljarder kronor (se tabell 1). 
 

Kommunernas resultat 2004 – 2008. Miljarder kronor, löpande priser. 

Underskott i var fjärde kommun  
Antalet kommuner som visar underskott har ökat jämfört med år 2007. Cirka en 
av fyra kommuner visar ett negativt resultat för 2008, året innan var det en av 
tio kommuner som redovisade negativt resultat före extraordinära poster. 

45 procent av kommunerna har ett resultat på över 500 kronor/invånare före 
extraordinära poster. Andelen har minskat sedan 2007 då 66 procent av kom-
munerna hade sådana överskott. År 2007 redovisade cirka tre procent av kom-
munerna underskott på mer än 500 kronor/invånare, för år 2008 är andelen uppe 
i 14 procent. 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter ökade i löpande priser med 2,6 miljarder kronor och 
uppgick till 107,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,5 procent. Verk-
samhetens intäkter finansierade 23 procent av verksamhetskostnaderna år 2008. 
Verksamhetens intäkter består främst av taxor och avgifter, försäljning av verk-
samhet, hyror och arrenden samt bidrag. I verksamhetens intäkter ingår även 

                                                      
1 Eftersom årets resultat också omfattar extraordinära poster, det vill säga poster som inte förekommer varje 
år, är det resultatet före extraordinära poster som bäst beskriver kommunens löpande verksamhet. 
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realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar och försäljning av 
exploateringsfastigheter och tomträtter samt jämförelsestörande kostnader, dvs. 
kostnader som är av engångskaraktär, men inte klassificeras som extraordinära. 

Verksamhetens kostnader ökade med 21,9 miljarder, vilket motsvarar en ökning 
på 4,8 procent, vilket ligger i linje med tidigare år. I kostnaden ingår alla exter-
na kostnader för drift av den kommunala verksamheten, som till exempel kost-
nader för löner, lokaler, köp av varor och tjänster och entreprenader. I verksam-
hetens kostnader ingår även jämförelsestörande kostnader, dvs. kostnader som 
är av engångskaraktär men inte klassificeras som extraordinära.  

Kommunernas verksamheter finansieras till största delen av kommunalskatter, 
intäkter från utjämningssystemen och generella statliga bidrag.  

Skatteintäkter, utjämningssystem och bidrag 
Kommunernas sammanlagda intäkter från kommunalskatter, utjämningssystem 
och generella statliga bidrag uppgick till 389 miljarder, en ökning med 18,4 
miljarder kronor eller 5 procent jämfört med föregående år. 

Kommunernas skatteintäkter, efter att hänsyn tagits till slutavräkningar från 
föregående år, uppgår till 330,6 miljarder kronor. Skatteintäkterna utgör cirka 
två tredjedelar av kommunernas sammanlagda intäkter.  

De totala intäkterna från utjämningssystemen och generella statliga bidrag upp-
gick till 58,4 miljarder kronor vilket är 2,7 miljarder mer än 2007.  

Finansiella intäkter och kostnader  
De finansiella intäkterna ökade från 12,4 till 13,4 miljarder kronor och de finan-
siella kostnaderna ökade från 8,6 till 11,0 miljarder. Det medförde att det finan-
siella nettot försämrades  med 1,4 miljarder. Försämringen beror till stor del på 
att kommunerna gjort nedskrivningar av sina finansiella tillgångar. 

Kommunernas tillgångar och skulder 
Vid årsskiftet uppgick kommunernas tillgångar till 574,4 miljarder kronor, en 
ökning med 26 miljarder jämfört med år 2007 (se tabell 2). Både anläggnings-
tillgångar och omsättningstillgångar står för ökningen. Tillgångarna har liksom 
föregående år ökat mer än skulderna. Skulderna, inklusive avsättningar, har 
under samma period ökat till 270,7 miljarder kronor, en ökning med 22 miljar-
der. Den största delen av skuldökningen beror på att de kortfristiga skulderna 
ökat med 17 miljarder. 

Soliditeten oförändrad  
Soliditeten, förhållandet mellan eget kapital och tillgångar som är ett mått på 
kommunernas betalningsförmåga på lång sikt, har minskat något sedan föregå-
ende år och ligger på 52,9 procent. För 2007 var soliditeten 54,6 procent. Den 
sammantagna soliditeten för kommunerna har de senaste åren legat omkring 53 
procent. 

Stor variation mellan kommunernas balansräkningsposter 
Tillsammans utgör de materiella anläggningstillgångarna omkring hälften av 
kommunernas tillgångar. De materiella anläggningstillgångarna i kro-
nor/invånare skiljer sig åt och varierar från något över 5 000 kronor/invånare till 
nästan 74 000 kronor/invånare. 

En tredjedel av kommunernas totala tillgångar utgörs av finansiella tillgångar. 
Även här skiljer det sig mycket åt mellan kommunerna. Den kommun som lig-
ger högst har över 200 000 kronor/invånare placerade i finansiella anläggnings-
tillgångar, medan tolv kommuner har mindre än 500 kronor/invånare. 

19 kommuner redovisar inte några långfristiga skulder alls. Det är en kommun 
mindre än året innan. 

Resultat- och balansräkning för enskilda kommuner finns tillgängliga på SCB:s 
webbplats.  www.scb.se/OE0107 

http://www.scb.se/OE0107�
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Landstingens resultat 
Landstingens och regionernas sammanlagda resultaträkning för 2008 visar ett 
överskott på 0,9 miljarder kronor. Det är en försämring jämfört med föregående 
år då överskottet var 4,0 miljarder kronor. Landstingens överskott har således 
minskat med 3,1 miljarder kronor mellan åren.  

 
Landstingens resultat 2004 – 2008. Miljarder kronor, löpande priser. 

 
Källa för åren 2004-2006: Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Eftersom resultatet för år 2006 påverkades negativt av en rad tillfälliga faktorer 
är resultatet för 2006 inte riktigt jämförbart. De tillfälliga faktorerna innebar en 
anpassning till ett nytt pensionsavtal och nya antaganden om livslängd och kal-
kylränta. 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetsintäkterna uppgår till 33,6 miljarder kronor. Ökningen från föregå-
ende år är 1,3 miljarder eller 3,9 procent vilket ligger i linje med de senaste 
årens utveckling. Verksamhetens intäkter finansierar cirka 14 procent av verk-
samhetens kostnader. 

Kostnaderna för den årliga löpande verksamheten uppgår 234,4 miljarder kro-
nor. Jämfört med 2007 ökar verksamhetens kostnader med 11,2 miljarder vilket 
motsvarar en ökning på 5,0 procent. Motsvarande ökning 2007 var 3,8 procent 
och 2006 var ökningen 6,8 procent. 

Verksamhetens nettokostnad är den kostnad som blir kvar efter att hänsyn tagits 
till verksamhetsintäkter och avskrivningar. Nettokostnaderna ska finansieras 
med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nettokostnaderna uppgår till 
207,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med året in-
nan. Motsvarande ökning mellan 2006 och 2007 var 3,9 procent. 

Ökade finansiella kostnader 
Hälften av landstingen och regionerna redovisar negativa resultat. Det försvaga-
de resultatet beror till stor del på finansiella kostnader som har ökat med 1,7 
miljarder sedan bokslutet för 2007 och uppgår till 3,9 miljarder kronor. De fi-
nansiella kostnaderna består av räntekostnader, förluster vid avyttring av finan-
siella anläggningstillgångar, nedskrivningar av finansiella tillgångar samt valu-
takursförluster och övriga finansiella kostnader. Framför allt är det nedskriv-
ningar av finansiella tillgångar som ökat.  

Nedskrivningarna står för 1,4 miljarder av de finansiella kostnaderna. Exklusive 
nedskrivningarna blir landstingens överskott knappt 2,3 miljarder kronor, och 
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tre landsting går från underskott till överskott. De finansiella intäkterna ökar 
något från 1,8 miljarder kronor år 2007 till 2,0 miljarder kronor 2008.  

 
Landstingens resultat före finansiella poster 2004 – 2008. Miljarder kronor, 
löpande priser. 

 
Källa för åren 2004-2006: Sveriges Kommuner och Landsting 
Skatteintäkter, utjämningssystem och bidrag 
Landstingens intäkter består till största del av skatteintäkter och generella statli-
ga bidrag. Alla landsting förutom Stockholms läns landsting får också intäkter 
från utjämningssystemet. Stockholms läns landsting är nettobetalare i utjäm-
ningssystemet. 

Skatteintäkterna uppgår till 171,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med 
2007 då skatteintäkterna uppgick till 163,8 miljarder kronor, en ökning med 4,7 
procent. Det är framförallt skatteintäkterna i de tre största landstingen som bi-
dragit till ökningen.  

Intäkterna från generella statliga bidrag ligger ungefär på samma nivå som före-
gående år och uppgår till 22,5 miljarder kronor. 

Landstingens tillgångar och skulder  
Under 2008 har landstingen ökat sina tillgångar med 8,8 miljarder kronor eller 
7,0 procent från 2007. Tillgångarna uppgår till 133,5 miljarder kronor.  

Hälften av landstingens tillgångar utgörs av materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar står för drygt 10 procent av 
tillgångarna och omsättningstillgångar för närmare 40 procent. 

Det sammanlagda egna kapitalet ökade med knappt en miljard kronor till 34,6 
miljarder kronor. 

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt ökar med 4,9 miljarder kronor 
mellan 2007 och 2008. Ökningen är densamma som mellan 2006 och 2007. 
Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt uppgår till 36 miljarder kronor. 

Soliditeten, som är ett uttryck för landstingens betalningsförmåga på lång sikt, 
är i princip oförändrad. För 2008 ligger soliditeten sammantaget för landstingen 
på 26 procent. Under 2007 var den sammantagna soliditeten 27 procent. Två  
landsting har negativ soliditet vilket är lika många som året innan.  

Resultat- och balansräkning för enskilda landsting finns tillgängliga på SCB:s 
webbplats.  www.scb.se/OE0107 
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Tabeller 

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 
 

1. Resultaträkning för kommuner 2004–2008, miljarder kronor 
1. Profit and loss statement for municipalities 2004–2008, SEK billions 

 2004 2005 2006 2007 2008 
      

Verksamhetens intäkter 95,1 96,4 104,2 105,0 107,6 
Verksamhetens kostnader -398,1 -411,0 -433,2 -454,8 -476,7 
Avskrivningar -13,4 -13,6 -14,3 -14,5 -15,2 
Verksamhetens nettokostnader -316,3 -328,2 -343,3 -364,3 -384,3 
Kommunalskatteintäkter 277,0 285,3 302,4 314,9 330,6 
Utjämningssystemen o generella statliga 
bidrag 

38,7 48,3 50,4 55,7 58,4 

Finansiella intäkter 10,1 9,9 10,6 12,4 13,4 
Finansiella kostnader -7,0 -6,3 -6,7 -8,6 -11,0 
Resultat före extraordinära poster 2,4 9,0 13,4 10,1 7,1 
Extraordinära intäkter 3,7 4,6 9,3 13,9 1,1 
Extraordinära kostnader -0,9 -2,2 -3,3  -2,0 -2,0 
Årets resultat 5,2 11,4 19,4 22,0 6,2 
 

2. Balansräkning för kommuner 2004–2008, miljarder kronor 
2. Balance sheet for municipalities 2004–2008, SEK billions 

 2004 2005 2006 2007 2008 
      

Materiella inkl. immateriella anläggningstillg. 245,7 251,1 260,4 271,8 282,8 
Finansiella anläggningstillgångar 138 157,9 170,3 168,2 176,5 
Omsättningstillgångar 77,1 81,9 89,1 108,4 115,1 
Summa tillgångar 460,8 490,9 519,8 548,4 574,4 
Eget kapital 243,5 258,1 277,2 299,7 303,7 
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 9,2 11 11,6 14,7 17,4 
Andra avsättningar 7,7 5,6 9,3 10,6 10,9 
Långfristiga skulder 103,7 112,6 117,3 118,8 120,8 
Kortfristiga skulder 96,7 103,6 104,4 104,6 121,6 
Summa skulder och avsättningar 217,3 232,8 242,6 248,7 270,7 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i 
balansräkningen inkl. löneskatt 156,3 157,3 172,5 200,8 

 
197,1 
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3. Resultaträkning för landsting 2004–2008, miljarder kronor 
3. Profit and loss statement for county councils 2004–2008, SEK billions 

 2004 2005 2006 2007 2008 
      
Verksamhetens intäkter 48,1 29,9 31,0 32,3 33,6 
Verksamhetens kostnader -193,7 -201,3 -214,9 -223,2 -234,4 
Avskrivningar -5,6 -5,7 -5,9 -6,3 -6,5 
Verksamhetens nettokostnader -151,2 -177,1 -189,8 -197,2 -207,3 
Skatteintäkter 141,8 147,1 155,9 163,8 171,4 
Utjämningssystemen o generella statliga 
bidrag1) 

9,6 34,1 35,8 
 

37,8 38,7 

Finansiella intäkter 1,3 1,7 1,8 1,8 2,0 
Finansiella kostnader -1,7 -1,6 -1,8 -2,2 -3,9 
Resultat före extraordinära poster -0,2 4,2 1,9 4,0 0,9 
Extraordinära intäkter 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 
Årets resultat -0,2 4,3 1,8 4,0 0,9 
Källa: För åren 2004-2006, Sveriges Kommuner och Landsting 

1) Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 som ett generellt statsbidrag 

 

4. Balansräkning för landsting 2004–2008, miljarder kronor 
4. Balance sheet for county councils 2004–2008, SEK billions 

 2004 2005 2006 2007 2008 
      
Materiella inkl. immateriella anläggningstillg. 57,3 58,1 60,2 64,5 67,8 
Finansiella anläggningstillgångar 10,2 10,2 11,5 13,0 14,2 
Omsättningstillgångar 32,3 37,8 42,4 47,2 51,5 
Summa tillgångar 99,7 106,0 114,1 124,7 133,5 
Eget kapital 23,6 27,8 29,7 33,7 34,6 
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt               18,0 19,1 26,2 31,1       36,0 
Andra avsättningar 3,5 6,3 7,2 7,4 7,4 
Långfristiga skulder 12,5 10,5 9,2 7,8 8,3 
Kortfristiga skulder 42,1 42,2 41,8 44,7 47,2 
Summa skulder och avsättningar 76,2 78,2 84,4 91,0 98,9 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i 
balansräkningen inkl. löneskatt 105,3 107,03 124,1 134,6 136,2 
Källa: För åren 2004-2006, Sveriges Kommuner och Landsting 

 



SCB 9 OE 24 SM 0901 

 

Fakta om statistiken 

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan 1996 sammanställt preliminära bok-
slutsuppgifter för kommunerna. Landstingens bokslutsuppgifter samlas in av 
Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av SCB. Uppgifterna avser 
kommunernas och landstingens resultat- och balansräkning och används i arbe-
tet med vårpropositionen och för kommunvisa jämförelser.  

Uppgifter för varje kommun och landsting finns tillgängliga på Internet under 
adressen: www.scb.se/OE0107  

Detta omfattar statistiken 
Statistiken avser samtliga kommuner och landsting och deras senaste preliminä-
ra bokslut. Redovisningen sker på riksnivå och på landstingsnivå i miljarder 
kronor och på kommunnivå som nyckeltal i kronor/invånare. 

I nyckeltalen för Gotlands kommun har SCB korrigerat för de 35 procent av 
variabelvärdena som antas motsvara landstingsverksamheten. På Gotland ansva-
rar kommunen nämligen själv för sådan verksamhet som i övriga kommuner är 
landstingets ansvarsområde. 

Definitioner och förklaringar 
Kommunernas resultat- och balansräkning följer kontoplanen Kommun-Bas05, 
en normalkontoplan för kommunernas externredovisning. Landstingens resultat- 
och balansräkning följer kontoplanen L-Bas05. 

Resultaträkning  
I resultaträkningen redovisas det ekonomiska resultatet för den löpande verk-
samheten. De resultatnivåer som ingår är verksamhetens nettokostnader, resultat 
före extraordinära poster samt årets resultat. 

Skatteintäkter 
I SCB:s redovisning av kommunernas skatteintäkter förtrycks allmän kommu-
nalskatt för 2008, prognostiserad slutavräkning för 2008 och definitiv justering 
av slutavräkning för 2007. Dessutom ingår preliminär begravningsavgift 2008 
och slutavräkning begravningsavgift 2007 för Stockholm och Tranås. Kommu-
nen uppger mellankommunal utjämning. 

Landstingens redovisning innehåller inga förtryckta uppgifter om skatteintäkter. 

Extraordinära poster 
Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte härrör från kommuner-
nas eller landstingens ordinarie verksamhet. Hit räknas t.ex. försäljning av akti-
er och andra anläggningstillgångar. Resultatet före extraordinära poster är inte 
alltid jämförbart mellan kommuner, då vad som klassas som extraordinärt kan 
variera. 

Årets resultat 
De resultat som redovisas av SCB kan i vissa fall avvika från de resultat som en 
kommun redovisat i sina bokslut. Skillnaden beror främst på att kommunen valt 
att periodisera och beräkna slutavräkningarna av kommunalskatt på annat sätt 
än vad Rådet för kommunal redovisning rekommenderar. SCB följer rådets 
rekommendationer. Vissa kommuner kan i sitt eget bokslut även avvika från 
den kommunala redovisningslagen avseende redovisning av pensionerna.   

Utjämningssystemen och generella statliga bidrag 
I den kommunalekonomiska utjämningen ingår inkomstutjämning bidrag och 
avgift, kostnadsutjämning bidrag och avgift, strukturbidrag, införandebidrag, 
regleringsavgift. Dessutom görs en utjämning av LSS-kostnader mellan kom-
muner. Från och med år 2008 redovisas även fastighetsavgiften under denna 
rubrik. Kommunen kan dessutom få ytterligare bidrag från staten som inte ingår 

http://www.scb.se/OE0107�
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som specialdestinerade bidrag i verksamhetsintäkter. Dessa uppger kommunen 
på egen rad som även ingår här.  

Balansräkning 
I balansräkningen sammanställs kommunernas och landstingens tillgångar och 
skulder och avsättningar vid årets slut. 

Det egna kapitalet motsvarar skillnaden mellan samtliga tillgångar och skulder 
inklusive avsättningar.  

Under avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser redovisas pensions-
skuld enligt den s.k. blandade modellen, i vissa fall även individuell del, samt 
andra pensionsliknande skulder, som t.ex. garantipensioner.  

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än ett år från 
bokslutsdagen, medan kortfristiga skulder förfaller inom ett år från bokslutsda-
gen. 

Upplupen löneskatt individuell del och upplupen pensionskostnad, individuell 
del, räknas till kortfristiga skulder. Dessa förfaller i mars månad efter bok-
slutsåret. 

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med summa tillgångar.  

Pensionskostnader och ansvarsförbindelser 
Från och med 1998 redovisas pensionskostnaderna i RS enligt den s.k. blandade 
modellen. Den blandade modellen innebär att endast pensionsförmåner som 
intjänats efter 1998 skuldbokförs i balansräkningen, medan skulden för avtals-
pensioner som intjänats före 1998 istället anges som en ansvarsförbindelse. 

Några kommuner har i sin egen redovisning lyft in pensionsförpliktelserna i 
balansräkningen vilket egentligen strider mot den kommunala redovisningsla-
gen. För att följa redovisningslagen och för att kommunerna ska vara jämförba-
ra redovisas dessa pensionsförpliktelser i den här sammanställningen bland 
ansvarsförbindelserna.  

Två landsting har frångått blandmodellen i sin redovisning av pensionskostna-
der och redovisar enligt fullfonderingsmodellen. För att bibehålla jämförbarhet i 
landstingens resultat har pensionskostnaderna för dessa två landsting räknats om 
till den blandade modellen. 

Så görs statistiken 
Uppgifterna samlas in årligen från alla kommuner på en elektronisk blankett via 
Internet. De inkomna uppgifterna granskas, och vid behov kontaktar SCB upp-
giftslämnarna för att få förklaringar och upprättningar.  

Landstingens bokslutsuppgifter för resultat- och balansräkning samlas in av 
Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av SCB. Uppgifterna samlas in 
årligen från samtliga landsting. Granskning och sammanställning sker hos Sve-
riges Kommuner och Landsting. 

Statistikens tillförlitlighet 
Redovisningen för kommunerna är fortfarande preliminär eftersom den politiska 
behandlingen i ännu inte är klar i alla kommuner. De förändringar som kommer 
att göras torde dock erfarenhetsmässigt bli av mindre omfattning. I samman-
ställningen ingår alla kommuner, någon uppräkning har således ej behövts gö-
ras. Uppgifterna för 2004 - 2007 är definitiva och avser samtliga kommuner. 

Bra att veta 
Uppgifter rörande statsbidrags- och utjämningssystemet publiceras på SCB:s 
webbplats, www.scb.se/OE0115 och uppgifter om kommunalskatterna, skatte-
satser och skatteunderlag, i statistiskt meddelande, OE 18 SM 0801. Uppgifter-
na finns också i statistikdatabasen, se www.scb.se/OE0101  

http://www.scb.se/OE0115�
http://www.scb.se/OE0101�
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Annan statistik 
Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning 
av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0107  

De definitiva uppgifterna kommer även att finnas redovisade i statistikdatabasen 
i slutet av augusti 2009 samt, tillsammans med uppgifter från kommunernas 
driftredovisning m.m., i ett statistiskt meddelande, OE 25 SM 0901. Dessa 
kommer att finnas på SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0107  

De definitiva uppgifterna från kommunernas resultat- och balansräkning publi-
ceras som nyckeltal på kommunnivå i ”Vad kostar verksamheten i Din kom-
mun?”(Sveriges Kommuner och Landsting och SCB) samt i ”Årsbok för Sveri-
ges kommuner”(SCB). I Offentlig ekonomi 2009 publiceras uppgifter på riksni-
vå. Ekonomiska nyckeltal publiceras också i Kommundatabasen, 
www.kommundatabas.se  

Primärmaterial och specialbearbetningar 
Kommunernas uppgifter är preliminärt material som kommer att ersättas med 
definitiva uppgifter. Specialbearbetningar görs ej på det preliminära materialet 
men kan efter publiceringen av definitiva uppgifter i statistikdatabasen utföras 
efter kontakt med enheten för offentlig ekonomi, mail-
to:offentlig.ekonomi@scb.se 

 

http://www.scb.se/OE0107�
http://www.scb.se/OE0107�
http://www.kommundatabas.se/�
mailto:offentlig.ekonomi@scb.se�
mailto:offentlig.ekonomi@scb.se�
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In English 

Summary 
 

Income statements from municipalities 
The municipalities had operational expenses in 2008 of SEK 476.7 billion, 
which is an increase of SEK 21.9 billion (5 percent) from the year before.  

Municipal income, in the form of tax revenues, government grants and revenues 
from operations, was SEK 496.6 billion, an increase of 4 percent from the 2007 
level. In 2008, tax revenues came to SEK 330.6 billion while central govern-
ment grants and equalisation grants amounted to SEK 58.4 billion. The revenue 
from operations was SEK 107.6 billion. 

The municipalities recorded a profit before extraordinary items of SEK 7.1 bil-
lion. The corresponding profit in 2007 was SEK 10.1 billion. 

In 2008, 25 percent of the municipalities reported losses. The equity and debt 
ratios vary widely from one municipality to another. 

According to the aggregated balance sheet, the municipalities have even in 2008 
an equity ratio of 53 percent. 

These results come from the preliminary profit/loss statements and balance 
sheets compiled by Statistics Sweden. Data for individual municipalities are 
available on our website, while the present report gives an overall picture of 
municipal finances as a whole. 

 

Income statements from county councils 
The annual accounts show a surplus of SEK 0.9 billion for county councils and 
regions for 2008. This can be compared to a reported surplus of SEK 4.0 billion 
for 2007. 

Half of the county councils report negative net income, compared to only two 
county councils for 2007. One of the factors contributing to the declining sur-
plus is the increase in financial expenditures. It is mainly depreciation of finan-
cial assets that increase between the two years. Financial expenditures increase 
by SEK 1.7 billion between 2007 and 2008 compared SEK 0.5 billion between 
2006 and 2007.  

Net expenditures increase by 5.2 percent between 2007 and 2008.  The total of 
the county councils' tax revenue amount to SEK 171,4 billion. Income from the 
equalisation system and general subsidies from the central government amount 
to SEK 38,7 billion.  
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List of terms 
Andra avsättningar Other provisions 

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

Provisions for pensions and similar 
commitments 

Avskrivningar Depreciation 

Eget kapital Equity 

Extraordinära intäkter Extraordinary income 

Extraordinära kostnader Extraordinary expenses 

Finansiella intäkter Financial income 

Finansiella kostnader Financial costs 

Finansiella tillgångar Financial assets 

Generella statsbidrag/Utjämningsbidrag Government grants, incl. equalisation 
grants 

Materiella, inkl immateriella tillgångar Tangible and non-tangible assets 

Omsättningstillgångar Current assets 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits i 
balansräkningen 

Pension commitments not accounted 
for in balance sheet 

Resultat efter skatteintäkter och finans-
netto 

Profit/loss after tax revenues and net 
financial income/costs 

Resultat före extraordinära kostnader/-
intäkter 

Profit/loss before extraordinary 
expenses/incomes 

Skatteintäkter Tax revenues 

Soliditet Equity ratio 

Summa kortfristiga skulder Total current liabilities 

Summa långfristiga skulder Total long-term liabilities 

Summa skulder Total liabilities 

Summa tillgångar Total assets 

Verksamhetens intäkter Total revenue from operations 

Verksamhetens kostnader 

    därav förändrad pensionsavsättning 

Total costs for operations 

    of which changes in pension provi-
sions 

Verksamhetens nettokostnader Total net current costs 

Årets resultat Net profit/loss for the year 
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