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Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 
2004 
Rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun utkommer nu med sin artonde 
årgång. I rapporten redovisas kommunernas bokslut för år 2004 med cirka 200 
nyckel- och jämförelsetal. Redovisningen omfattar såväl finansiella nyckeltal som 
nyckeltal som beskriver och analyserar olika verksamhetsområden.  
Uppgifterna i rapporten grundar sig till största delen på den bokslutsstatistik som 
SCB varje år samlar in från kommunerna genom det s.k. 
räkenskapssammandraget. Rapporten finns även tillgänglig på Sveriges 
Kommuners och Landstings hemsida (www.skl.se.) samt på Statistiska 
centralbyråns hemsida (www.scb.se) . 
Rapporten skickas i ett exemplar som adresseras till kommunstyrelsen i varje 
kommun samt i ett exemplar till länsförbunden. Rapporten kan beställas från 
Sveriges Kommuner och Landstings förlag, tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 
eller från SCB, Publikationstjänsten, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44. Priset är 
285 kr plus moms och porto. 
Frågor med anledning av rapporten kan i första hand ställas till Hans Ekholm vid 
Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 78 78 eller till Alf Pettersson vid 
Statistiska centralbyrån, tfn 019-17 63 32 

Webbaserade tidsserieanalyser 
Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter utvecklingen av det webbaserade 
analysverktyget WebOr. I databasen finns förutom de flesta nyckeltalen i Vad 
kostar verksamheten i Din kommun, även personalstatistik, befolkningsstatistik 
och specialstatistik som t.ex. om kommunernas marknadsutnyttjande. Databasen 
innehåller nyckeltal från 1995 (1996) och framåt. Statistiken kan analyseras i 
tabeller, diagram eller som kartor. 

http://www.skl.se./
http://www.scb.se/
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Applikationen och tillgången till data är gratis och är tillgänglig på webbadressen 
www.webor.se, där kan man också få tillgång till flera andra typer av 
kommunvisa statistikpaket lagrade i excelformat. 
Kontaktpersoner för frågor som berör dessa tjänster är Bengt-Olof Knutsson,  
Hans Ekholm, Henrik Berggren  och Anders Jonsson, tfn 08-452 71 00. 
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