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Kvartalsutfall för
kommuner - Instruktioner
Kvartalsutfallsundersökningen används som underlag för stora delar av
de kvartalsvisa nationalräkenskaperna (NR) för kommunalsektorn. NR
för kommuner är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver
kommunalsektorns ekonomiska aktiviteter och utveckling, vilka följs
upp inför kommande beslut av riksdag och regering. I NR beräknas
bland annat reala produkträkenskaper (bruttonationalprodukten, BNP)
och sektorräkenskaper (finansiellt sparande).
Kvartalsutfallets motsvarighet på årsbasis är Räkenskapssammandraget
för kommuner (RS). Skillnaden mellan undersökningarna är att de
ekonomiska siffrorna ska periodiseras på kvartalsbasis i kvartalsutfallet
och inte enbart på år som det är i RS. Det är viktigt att
samstämmigheten mellan kvartalsutfallet och RS är så bra som möjligt,
men det är även viktigt med periodiseringen över kvartalen.

Nyheter 2021
Från och med i år efterfrågas konto 591 Aktivering av eget arbete vid
utveckling av anläggningstillgångar på en egen rad 103 i blanketten, likt
hur redovisningen görs i RS. Beloppet på raden fylls i med ett
minustecken.
Ytterligare en ny rad för i år är 330 där konto 373 efterfrågas som Därav
Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet.
Under verksamhetens intäkter omfattar rad 560, 570 även konto 352
Bidrag/gåvor från privata aktörer från och med år 2021. Rad 560, 570
omfattar därmed konto 352, 357 samt 359 och har även bytt namn till
”Offentliga bidrag (investeringar), Bidrag/gåvor från privata aktörer,
Övriga bidrag (drift)”.
Ytterligare några mindre namnändringar har gjorts i blanketten för att
efterlikna RS men de efterfrågade uppgifterna är de samma.
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Blankettens innehåll
Variabler gällande verksamhetens kostnader, intäkter och investeringar
efterfrågas i blanketten. Finansiella intäkter och kostnader redovisas
separat under kostnader respektive intäkter. De efterfrågade
uppgifterna definieras utifrån kontoplanen Kommun-Bas 21. Det är
enskilda konton, kontogrupper eller underkonton som efterfrågas
oavsett verksamhet. Om en egen kontoplan används måste denna
översättas till befintliga konton enligt Kommun-Bas 21.

Kolumnernas innehåll
Preliminärt Kvartal- Under kolumnen ska en skattning/prognos av det
aktuella kvartalets siffror fyllas i. Uppgifterna ska periodiseras över
årets fyra kvartal så respektive kvartals utfall blir representativt för
perioden. Revideringar av siffror för tidigare kvartal under samma år
görs under kolumnen för det kvartal som rättningen avser. Detta är då
ej möjligt vid insamlingsomgången för första kvartalet.
Preliminärt Helår- Under kolumnen ska en skattning/prognos av
helårets siffror fyllas i. Helårsskattningarna går att uppdatera vid varje
ny kvartalsinsamling, förutom vi fjärde kvartalet då helårssiffran
summeras från de fyra kvartalen. Helårsprognoserna används vid
skattningen av siffrorna för de kommuner som inte ingår i urvalet för
att sedan kunna räkna fram rikstotalsiffror för hela kommunsektorn.
Rikstotalsiffrorna är det som ligger till grund för NR-beräkningarna.
Det tre sista kolumnerna är förifyllda uppgifter som samlats in vid
tidigare tillfällen. Kolumnerna finns till för kontroll och jämförelse vid
ifyllandet av årets siffror i enkäten.
Utfall Kvartal- Insamlade uppgifter från föregående insamlingsårs
kvartalsutfall för samma kvartal som aktuell insamling avser.
Utfall Helår- är de senaste insamlade helårssiffrorna från föregående
insamlingsårs kvartalsutfall.
Utfall RS- Insamlade helårssiffror från RS-undersökningen.

Så lämnar du uppgifter


Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar
webblanketten. När uppgifterna är inskickade syns texten
”Tack för dina svar!” och ni kan se vilken dag och tid svaren
togs emot av SCB.
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Saknas faktiska uppgifter ska de uppskattas. Är det inte möjligt
lämnas cellen blank och en kommentar lämnas för den
specifika cellen.



Förekommer inget belopp skriv en nolla (0) och lämna
eventuellt en kommentar. Tänk på att beloppet noll (0) ska
anges då det preliminära utfallet uppgår till detta, om den
efterfrågade uppgiften inte kan uppskattas ska cellen lämnas
blank och kommenteras.



Blanketten innehåller kontroller som faller ut om större
förändringar har skett för de lämnade beloppen i jämförelse
med föregående års kvartalsutfall och RS. Större förändringar
som påverkar verksamhetens kostnader, intäkter och
investeringar ska kommenteras. Kommentarerna hjälper oss i
arbetet att förklara nationalräkenskapernas utveckling för
användarna.



Kontroller som faller ut i blanketten måste rättas eller
kommenteras för att blanketten ska kunna skickas in till SCB.

Tänk på att:


Negativa belopp ska vanligtvis inte förekomma. Undantag är
o

o

o
o

Rad 103 Aktivering av eget arbete vid utveckling av
anläggningstillgångar som ska redovisas med
minusbelopp,
Finansiella kostnader och Finansiella intäkter där
orealiserade förluster/intäkter kan resultera i negativa
värden,
Räntekostnader vid negativa räntor och
Övriga kostnader då ett större negativt belopp
redovisats på konto 787 Förändring av avsättning.

Man bör inte redovisa ett negativt belopp på det fjärde kvartalet
endast för att helåret ska få samma resultat som man har i sina
redovisningssystem. Istället ska de tidigare kvartalen revideras.


Revideringar av tidigare kvartal i blanketten ska göras för
respektive kvartal så att uppgifterna blir korrekt periodiserade
över året.



Avskrivningar och nedskrivningar ska inte redovisas.
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Reavinster respektive reaförluster vid försäljning av finansiella
anläggningstillgångar ingår inte under verksamhetens intäkter
respektive kostnader utan redovisas som finansiell
intäkt/kostnad.



Ersättning till/från Försäkringskassan ska innehålla alla
inbetalningar/utbetalningar som kommunen erhållit/betalt
under året. Även så kallade slutavräkning från tidigare år ska
ingå.



Radnummer 185 pensionskostnad avgiftsbestämd
ålderspension, konto 575, för år 2021 avser bara den
pensionskostnad (avgiftsbestämd del) som ingår i
verksamhetens kostnad år 2021. Tänk på att periodisera
utbetalningen utefter när kostnaden uppstår, dvs i takt med
intjänandet och inte när själva utbetalningen till
pensionsbolaget sker.



Radnummer 988C och 988D - Försäljningspris av
anläggningstillgångar inklusive rearesultat redovisas under
investeringsredovisningen.



Finansiella intäkter och kostnader redovisas periodiserade
per kvartal på samma sätt som andra poster i blanketten. I de
finansiella intäkterna och kostnaderna ingår konton avseende
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning
eller värdestegring, vilka ska värderas till verkligt värde.
Värdeförändringen beräknas utifrån föregående balansdag. Det
är värdeförändringen för aktuellt kvartal som rapporteras,
vilket medför att värdet för ett enskilt kvartal kan bli en negativ
intäkt eller kostnad beroende på utvecklingen under tidigare
del av året.
Exempel på förändring av verkligt värde mellan kvartal:
Ett finansiellt instrument har ett bokfört värde/verkligt värde
per 31/12 på 100. Värdet går sedan ner till 70 per 31/3 och man
redovisas en orealiserad förlust (finansiell kostnad) om 30 för
kvartal 1. Om värdet sedan går upp till 90 per 30/6 uppgår den
orealiserade förlusten till 10, dvs 100-90. För kvartal 2
redovisas då en finansiell kostnad om -20, dvs en negativ
kostnad. Skulle värdet sedan öka till 110 per 30/9 redovisas -10
som en negativ finansiell kostnad och 10 som en finansiell
intäkt för kvartal 3.
Utfall för helåret motsvarar genom detta den värdeförändring
som varit under året med utgångspunkt från föregående
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balansdag.

