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1997 års bokslut 
Statistiska Centralbyrån (SCB) har nyligen skickat ut en enkät för att samla in 
den kommunala bokslutsstatistiken (räkenskapssammandraget) för 1997. 
Svenska Kommunförbundet använder räkenskapssammandraget i sin in-
tressebevakning mot staten och för att ta fram jämförelsetal för enskilda 
kommuner. Dessa jämförelsetal redovisas i rapporten Vad kostar verksamheten 
i din kommun. Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Kommunförbundet 
och SCB. Syftet med rapporten är att den ska användas som ett hjälpmedel i 
kommunernas uppföljning av den egna verksamheten. Eftersom vi vet att det 
är en efterfrågad rapport som används flitigt av kommunerna så strävar vi 
efter att presentera jämförelsetalen så snabbt som möjligt. I år planerar vi att 
tidigarelägga publiceringen med cirka en månad för att kunna presentera 
rapporten på kommunalekonomiska  mässan 19-20 augusti.  

Det är därför viktigt att räkenskapssammandraget håller hög kvalitet och att 
resultaten blir tillgängliga snabbt. Sista inlämningsdag är den 30 april. Förra 
året hade endast ett fåtal kommuner besvarat räkenskapssammandraget i tid. 
Det är därför viktigt att årets räkenskapssammandrag prioriteras. 

Andra sammanhang där räkenskapssammandraget används är bl a följande: 

• Kommunernas ekonomi - Räkenskapssammandraget används av National-
räkenskaperna för att beskriva kommunernas ekonomi vilket ligger till 
grund för regeringens ekonomiska politik gentemot den kommunala sek-
torn. Uppgifterna ingår också i underlag för olika EU beslut. 
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• Kostnadsutjämning - Räkenskapssammandraget används av den parla-
mentariska utredning som ser över kostnadsutjämningen i det nya stats-
bidragssystemet.  

• Enskilda kommuner - När enskilda kommuner vill diskutera sin ekonomi 
med Inrikesdepartementet förs diskussionerna ofta utifrån räkenskaps-
sammandraget.  

I samtliga fall används räkenskapssammandraget eftersom detta är den enda 
någorlunda jämförbara ekonomiska statistik som finns för kommunerna.  

Förfrågningar om hur räkenskapssammandraget ska besvaras görs till SCB:s 
kontaktpersoner, telefon 019 - 17 69 40. 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 

 

Evert Lindholm 
Förbundsdirektör 
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