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Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2020

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om 
årsredovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat 
i verksamhetsplanen för år 2020.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland annat 
att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av 
den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även 
ett underlag för respektive fullmäktiges ansvarsprövning av Sjuhärads Samordningsförbund. 
Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all 
den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande 
i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god 
redovisningssed?

 ¡ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses 
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 ¡ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade mål, 
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

• Granskningen kommer även avse nedanstående områden: 

 ¡ Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 ¡ Resultaträkning.

 ¡ Kassaflödesanalys.

 ¡ Balansräkning.

 ¡ Väsentliga personalförhållanden.

 ¡ Intern kontroll.
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Granskning av verksamheten

I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhetsmål 
i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomiskt hushållning. Bevakningen avser 
i huvudsak:

• Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.

• Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.

• Uppföljning och kontroll av pågående projekt.

• Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek exempelvis gällande 
väsentliga personalförhållanden. 

1.3 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 

Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. 
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God 
redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och 
rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god 
sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads Samordningsförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser 
redovisningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.

1.5 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
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pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2020 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. 
Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps 
som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av 
förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella 
investeringar i den bemärkelsen.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund. 

1.6 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Andreas Ekelund och 
Emma Sandell. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten  

i Region Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
Samordningsförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. Revisions-
kontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är 
aktuellt för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- 
och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse 
innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen. 

Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning 
då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR. 
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Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds 
årsredovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2020. 

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR. Benämningen periodens resultat bör istället 
benämnas årets resultat.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett överskott på 378 tkr för perioden 2020-01-01– 
2020-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras 
som planerat under året. 

2.4.2 Verifikationer och stickprov  
Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en 
kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges 
i 3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande 
fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, 
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och 
vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om 
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt 
var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra, totalt har 35 
stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras 
med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. 
Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.

2.4.3 Räkenskapsrevision 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de 
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 

Revisionskontoret noterar att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden för 
revisorernas granskning i årsredovisningen. 
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2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller 
Samordningsförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen 
för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp 
inom linjen.   

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga 
noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets 
resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. Specifikationer och uppbokningar finns inte specificerade 
i tillräcklig omfattning, utan behöver tills nästa år kompletteras med tillräckliga underlag.

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för 
att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2020-12-31 till 3,75 mnkr och 
uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för 
motsvarande post för det föregående räkenskapsåret. Detta finns inte med i kassaflödesanalysen.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. Tabellen bör till 
nästkommande årsredovisning kompletteras med belopp för föregående räkenskapsår.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investerings-
verksamhet. 

Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds 
årsredovisning. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar. 

2.8 Balanskrav 
Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat. 

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.



9

Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2020

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 378 tkr. Det saknas därutöver en uppställning av balanskravsresultatet även om en 
beskrivning gällande balanskravsresultatet återfinns på sidan nio i årsredovisningen. I RKR R15, 
Bilaga 8 framgår hur balanskravsresultatet ska ställas upp. Då förbundet inte har flera av posterna 
som krävs i uppställningen får avvikelsen betraktas som ringa.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutet ska 
vara genomfört. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet. 

2.10 Bedömning av förbundsstyrelsens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska 
fastställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans 

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har 
en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella 
målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda. 

2.11 Övriga iakttagelser 
Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten 
ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. 

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2020 innehåller budget för innevarande 
år och ett år framåt, dock saknas budget för år 2022. 

2.12 Måluppfyllelse 
Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete 
Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat om 
det övergripande målet; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande bedömningar 
och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer.2 

2 Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4



10

Borås Stad  |  Revisionskontoret •

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2020-2022 fastställt följande 
tretton mål för förbundet:3

• För verksamheterna: 

 ¡ aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda 
och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar  
och kvantitativa mål.

 ¡ Ökad samverkan mellan parterna.

• För samhället: 

 ¡ Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende  
av offentlig försörjning. 

 ¡ Fler förvärvsarbetar.

• För individen: 

 ¡ Förberedande, 

• Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• Ökad självkänsla och självförtroende

• Förbättrad hälsa och livskvalitet

 ¡ Kartläggande, 

• insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga

• ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga

 ¡ Rehabilitering till arbete/studier,

• ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier

• ökad disponibel inkomst

 ¡  Förebyggande

• behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• behålla eller öka hälsa och livskvalitet

Uppföljning av måluppfyllelse: Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS 
(sektorsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, 
vissa verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter 
lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat.

Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut 
efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbetande 
ökat från 8 personer till 22 och studerande från 4 personer till 15 personer.

I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna. 

Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande 
insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsmetoden, 
som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Inga konkreta sammanställningar 
av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar av dessa 
delar finns istället i en sidoordnad redovisning. 

3 Ibid.
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Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska 
mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i 
huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål. 

Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i 
verksamhetsplan 2020–2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för 
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de 
gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet 
har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning 
om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2020–2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte 
kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och 
resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. 

2.13 Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt 
verksamhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 
sätt. 

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av 
Förbundsstyrelsen den 5 februari 2020. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys som 
legat till grund för internkontrollplanen. Förbundsstyrelsen har antagit en plan för intern kontroll. 

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen 
och rapporterat till förbundsstyrelsen tre gånger under året. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområden. Utvecklingsområden 
bedöms vara att styrelsen dokumenterar sin riskanalys och att minst en dokumenterad uppföljning 
av planen för intern kontroll genomförs under året. 

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå 
ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God 
redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål 
som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens 
analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrelsens 
redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika underlag. 
Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess uppföljning. 
I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från 
granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot 
förbundet under året.
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Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de 
krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. 
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av upplysning om den 
sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning, i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och 
uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning. Revisionskontoret rekommenderar 
att man till nästa år kompletterar bokslutsspecifikationer med tillräckliga underlag.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd 
enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i 
årsredovisningen. Till nästkommande år bör årsredovisningen komplettera kassaflödesanalysens 
tabell med belopp för föregående räkenskapsår. Det saknas därutöver en uppställning av 
balanskravsresultatet även om en beskrivning gällande balanskravsresultatet återfinns på sidan 
nio i årsredovisningen. I RKR R15, Bilaga 8 framgår hur balanskravsresultatet ska ställas upp. 
Då förbundet inte har flera av posterna får avvikelsen betraktas som ringa. 

För helåret 2020 redovisar förbundet ett överskott om 378 tkr. Överskottet beror i huvudsak på 
att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.

Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt 
mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det 
övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton 
mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i 
verksamhetsplan 2020-2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för 
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads 
samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt 
uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovis-
ning 2020 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar 
att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten 
når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk 
hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets 
ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de 
finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det 
saknas en analys av måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av 
Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan 
för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre 
styrelsemöten under året. En dokumenterad slutlig uppföljning av intern kontroll saknas. 
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Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen 
redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig 
redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att 
Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte 
att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av 
verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. 
Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med 
mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att riskanalys och uppföljning av intern kontroll dokumenteras.

Borås 2021-02-09

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie- 
rat. -- LL 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Sjuhärad samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Jönköping den 15 februari 2021 

KPMG AB 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

4?-72 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 
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Från: Anna Fagefors[anna.fagefors@sjusam.se]
Skickat: 19.02.2021 12:16:16
Till: boras.stad@boras.se; kommunen@bollebygd.se; kommun@ulricehamn.se; kommun@tranemo.se;
kommunen@vargarda.se; herrljunga.kommun@herrljunga.se; markskommun@mark.se; Svenljunga kommun Kansliet;
silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se; annika.ek@vgregion.se; koncernkontoret.diarium@vgregion.se;
koncernekonomi@forsakringskassan.se[boras.stad@boras.se; kommunen@bollebygd.se; kommun@ulricehamn.se;
kommun@tranemo.se; kommunen@vargarda.se; herrljunga.kommun@herrljunga.se; markskommun@mark.se;
kansliet@svenljunga.se; silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se; annika.ek@vgregion.se;
koncernkontoret.diarium@vgregion.se; koncernekonomi@forsakringskassan.se]
Kopia: Patrik Karlsson[patrik.karlsson@bollebygd.se]; vattegatan1@hotmail.com[ vattegatan1@hotmail.com]; Eva
Larsson[ eva.i.larsson@herrljunga.se]; Leif.Sternfeldt@centerpartiet.se[ Leif.Sternfeldt@centerpartiet.se]; Kerstin.Goss-
Lindh@politik.svenljunga.se[ Kerstin.Goss-Lindh@politik.svenljunga.se]; Blomgren Gunilla[
Gunilla.Blomgren@fv.tranemo.se]; Andersson Liselotte[ Liselotte.Andersson@fv.ulricehamn.se]; Ingamaj Wallertz-Olsson[
ingamaj.wallertz-olsson@vargarda.se]; Sandänger Sofia (1380)[ sofia.sandanger@forsakringskassan.se]; Andersson C[
centercissi@gmail.com]; Hanne Jensen[ hanne57jensen@hotmail.com]; Ryberg Anette (1380)[
anette.ryberg@forsakringskassan.se]; Daniel Boskovic[ daniel.boskovic@arbetsformedlingen.se]; Jonas Ryhr[
jonas.ryhr@arbetsformedlingen.se]; Pernilla Andersson[ Pernilla.andersson@sjusam.se];
Ämne: Fråga om ansvarsfrihet

Fråga till förbundets medlemmar om ansvarsfrihet för styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund:
(kopia till styrelsen för kännedom)
 
Årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund är fastställd (styrelsemöte 20210202 §5)  och
revisionsberättelser har inkommit.
 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
 
Bifogat finns underlag för ärendet:
Årsredovisning med verksamhetsberättelse (scannad och som pdf), revisorsbiträdenas redogörelse, samt
revisionsberättelser från utsedda revisorer.
 
Med vänlig hälsning,
 
Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 0708‐85 41 76
 
Bryggaregatan 8, 503 38 Borås
www.sjusam.se
 
 
Med vänlig hälsning,
Anna
 
Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 0708‐85 41 76
 
Bryggaregatan 8, 503 38 Borås
www.sjusam.se
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§ 90/2021 
 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente  
Dnr 2021/176 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente, 7 § Delegation från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)  

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande. 

 
Sammanfattning 
I Förordningen om skydd mot olyckor regleras kommunernas rätt att meddela föreskrifter 
om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand.  
 
Detsamma gäller för att meddela föreskrift om förbud utifrån den tidsbegränsade 
Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
8 kap 1 §. 
 
En kommun får meddela föreskrifter men lagstiftaren har inte tagit ställning till vilket 
kommunalt organ som har rätt att besluta om föreskrifterna.  
 
SKR:s bedömning är att beslutsrätten att meddela föreskrift om förbud ligger på 
kommunfullmäktige, men om det regleras i nämnds reglemente kan nämnden besluta om 
föreskrift i enlighet med förordningarna. Delegering av rätt att meddela föreskrift i enlighet 
med ovanstående förordningar ska därför föras in i kommunstyrelsens reglemente.  
 
Meddelande om föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, ska vara begränsat till en kortare period och avgränsad plats, detta för att inte anses 
vara av principiell beskaffenhet och därför möjligt att delegera till kommunstyrelsen.  
 
Om ett ärende är brådskande kan beslut tas av kommunstyrelsens ordförande i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 2.17 ”Beslut på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas”.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-03-17 från kanslichef 
2 Kommunstyrelsens reglemente 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente, 7 § Delegation från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)  

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-03-17 

Tjänsteskrivelse Komplettering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Diarienummer 2021/176, löpnummer 845/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente, 7 § Delegation från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)  

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.  

Sammanfattning 
I Förordningen om skydd mot olyckor regleras kommunernas rätt att meddela föreskrifter 
om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand.  
 
Detsamma gäller för att meddela föreskrift om förbud utifrån den tidsbegränsade 
Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
8 kap 1 §. 
 
En kommun får meddela föreskrifter men lagstiftaren har inte tagit ställning till vilket 
kommunalt organ som har rätt att besluta om föreskrifterna.  
 
SKR:s bedömning är att beslutsrätten att meddela föreskrift om förbud ligger på 
kommunfullmäktige, men om det regleras i nämnds reglemente kan nämnden besluta om 
föreskrift i enlighet med förordningarna. Delegering av rätt att meddela föreskrift i enlighet 
med ovanstående förordningar ska därför föras in i kommunstyrelsens reglemente.  
 
Meddelande om föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, ska vara begränsat till en kortare period och avgränsad plats, detta för att inte anses 
vara av principiell beskaffenhet och därför möjligt att delegera till kommunstyrelsen.  
 
Om ett ärende är brådskande kan beslut tas av kommunstyrelsens ordförande i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 2.17 ”Beslut på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas”.  
 
 
Ärendet 
I Förordningen om skydd mot olyckor regleras kommunernas rätt att meddela föreskrifter 
om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand.  
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Detsamma gäller för att meddela föreskrift om förbud utifrån den tidsbegränsade 
Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
8 kap 1 §. 
 
En kommun får meddela föreskrifter men lagstiftaren har inte tagit ställning till vilket 
kommunalt organ som har rätt att besluta om föreskrifterna.  
 
SKR:s bedömning är att beslutsrätten att meddela föreskrift om förbud ligger på 
kommunfullmäktige, men om det regleras i nämnds reglemente kan nämnden besluta om 
föreskrift i enlighet med förordningarna. Delegering av rätt att meddela föreskrift i enlighet 
med ovanstående förordningar ska därför föras in i kommunstyrelsens reglemente.  
 
Meddelande om föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, ska vara begränsat till en kortare period och avgränsad plats, detta för att inte anses 
vara av principiell beskaffenhet och därför möjligt att delegera till kommunstyrelsen.  
 
Om ett ärende är brådskande kan beslut tas av kommunstyrelsens ordförande i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 2.17 ”Beslut på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas”.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås följande tillägg göras i kommunstyrelsens 
reglemente § 7 Delegation från kommunfullmäktige; kommunstyrelsen ska besluta i följande 
grupper av ärenden: 
 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)  

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.  

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens reglemente 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt. 

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
1 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att som kommunens ledande politiska organ för 
styrning och ledning, ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, i kommunalförbund som kommunen är medlem i eller utförs av annan 
kommun enligt särskilt avtal.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna 
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan 
nämnd. 
 
2 § 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

- leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

- ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt, 



 
 
 
 
5

- tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten och den ekonomiska 
ställningen utvecklas under året, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen samt att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i sådana bolag, 

- årligen genom beslut pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 9 § KL). Om 
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som avser 
styrelsens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar annan, 

- fastställa mål och styrdokument för verksamheterna inom styrelsens eget 
ansvarsområde. 

Ekonomisk förvaltning 
3 § 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter. 
 
I kommunstyrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen ingår att årligen sammanställa 
förslag till årsbudget, delårsbokslut och årsredovisning samt att regelbundet genomföra 
budgetuppföljningar. 
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att 

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- besluta om omdisponering av budgetanslag enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige för varje tidpunkt fastställt, 

- handha förvaltning av donationsmedel. 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning och 
verksamhetsförvaltning 
4 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården med undantag för 
myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar för berörd driftverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet med undantag för myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen 
ansvarar för berörd driftverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild vad gäller 
byggnadsväsendet. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk planering och 
samhällsbyggnadsfrågor i övrigt. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, samt är kommunens 
naturvårdsorgan. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att under höjd beredskap leda den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Detta följer av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Personalfrågor 
5 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- 
och pensionsmyndighet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, 

- besluta om stridsåtgärder, 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och 
kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och i sådana frågor utfärda föreskrifter och 
anvisningar, 
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- lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen, 

- andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 

Övrig verksamhet 
6 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala förvaltning. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamhet och tillsyn enligt lagar och författningar samt de 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.  
 
Kommunstyrelsen utgör trafiknämnd och arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen utgör personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen utgör arkivmyndighet enligt reglerna i Arkivlagen (1990:782). 

Delegation från kommunfullmäktige 
7 § 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de eventuella riktlinjer som 
fullmäktige fastställt samt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter som 
fullmäktige angivit, 

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

- vidta ändringar i styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar och eventuella 
riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

- om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara öppna för 
allmänheten (KL 6 kap. 25 §)  

- besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförandetid, 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för det kommunala självstyret. Kommunstyrelsen får dock även 
besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

- fatta beslut om att anta planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 
enligt plan- och bygglagen, 
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- fatta beslut om köp, försäljning, byte av fastighet samt avtal om fastighetsreglering 
med stöd av plan- och bygglagen, inom av kommunfullmäktige fastställd 
budget/kostnadsramar/taxor och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt, 

- fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, 

- fatta beslut i ärenden angående arrende, servitut, jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, 
belägenhetsadresser, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt, 

- upplåta tomträtt, varvid styrelsen ska tillämpa de eventuella riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

- fastställa namn på gator och kvarter, 

- Ansvar och rapporteringsskyldighet, 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789),  

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.  

8 § 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Besvarande av medborgarförslag 
9 §   

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas i kommunstyrelsen, ska 
förslagsställaren underrättas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 



 
 
 
 
9

FN:s barnkonvention 
10 § 

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention inkorporerad i svensk lag. Detta 
innebär att barnkonventionens huvudprinciper ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig 
verksamhet.  

Fyra av barnkonventionens artiklar speglar konventionens huvudprinciper: 

 Artikel 2 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 

 Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. 

 Artikel 12 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att barnkonventionens huvudprinciper beaktas i 
kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
11 § 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 
12 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunstyrelsen bestämda turordningen och därefter enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 
 
13 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

Yttranderätt 
14 § 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 

Initiativrätt  
15 § 
Tjänstgörande ledamot eller ersättare har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen (4 kap 
20 § KL).  
Partierna i Ulricehamns kommun förordar följande tillvägagångssätt när ett ärende ska 
väckas i kommunstyrelsen:  
Ärendet skickas till kommunens officiella e-postadress, till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunsekreteraren, senast kl. 09.00 vardagen innan kommunstyrelsens 
sammanträde där ärendet ska väckas. 

Ersättare för ordföranden 
16 § 
Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att 
tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Sammanträdena 
17 § 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. 

På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet 
genomförs med ledamöter närvarande på distans.   
 
Extra sammanträde ska hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran härom. 
 
18 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Ordföranden 
19 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 

- representera kommunstyrelsen vid kontakter med myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommunalråd och oppositionsråd 
20 § 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
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Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse 2 biträdande kommunalråd (till ordförande och vice 
ordförande) och 2 biträdande oppositionsråd (varav 1 till andre vice ordförande).   
 
 
 

Justering av protokoll 
21 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan 
styrelsen justerar den. 

Reservation 
22 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
23 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommunstyrelsens 
sekreterare. 

Undertecknande av handlingar 
24 § 
Kommunstyrelsen beslutar, i delegationsordningen, hur skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar ska undertecknas.  

Digitalt arbetssätt 
25 § 
Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö för 
att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 
 
IT-användaravtalet innefattar: 
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- ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för ledamoten/ersättaren i 
förtroendeuppdraget, 

- tillgång till kommunens relevanta applikationer, 

- ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta. 
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Utskott  
26 § 
Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott - ett beredande utskott och ett budgetutskott, 
som väljs bland ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen enligt KL 6:42 §. 
 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör.  
 
Beredande utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som är på väg för 
att behandlas av kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens 
beslutsunderlag är tillräckligt för behandling i kommunstyrelsen. Det beredande utskottet 
utgör kommunens lönenämnd. 
 
Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 
 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
 
27 § 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
28 § 
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs.  
 
För ersättarnas tjänstgöring gäller vad som sägs i 10 § i detta reglemente och för 
budgetutskottet också vad som sägs i 23 § i detta reglemente.  
 
Beredande utskottet får handlägga ärenden bara när två ledamöter är närvarande. 
 
Budgetutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
29 § 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av det beredande 
utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts av utskottet ska kommunstyrelsens 
ordförande därefter lägga fram förslag till beslut.
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VA-policy - Strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän 
och enskild VA-försörjning. Policyn utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska 
vara integrerad i kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga 
planer. Policyn har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens 
nya översiktsplan. 
 
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-policy, en VA-översikt samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning. Den strategiska VA-
planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-policyn, ett för VA-översikten och ett som 
omfattar delplaner och bilagor. 
 
Beslutsunderlag 

 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun. 

1 Tjänsteskrivelse 2021-02-23 från samhällsbyggnadschef 
2 VA-policy - Strategisk VA-plan 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-23 

Tjänsteskrivelse VA-policy - Strategisk VA-plan 
Diarienummer 2019/70, löpnummer 3869/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän 
och enskild VA-försörjning. Policyn utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska 
vara integrerad i kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga 
planer. Policyn har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens 
nya översiktsplan. 
 
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-policy, en VA-översikt samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning. Den strategiska VA-
planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-policyn, ett för VA-översikten och ett som 
omfattar delplaner och bilagor. 
 
 
Ärendet 
VA-policyns syfte är att tydliggöra kommunens strategiska ställningstaganden i VA-frågorna, 
bidra till långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling och skapa förutsägbarhet kring VA-
hanteringen i kommunen. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och 
ställningstaganden som rör allmän och enskild VA-försörjning. Policyn utgör en del av 
kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i kommunens långsiktiga planering 
genom att vara samordnad med övriga planer. Policyn har förankrats politisk i 
referensgruppen för framtagandet av kommunens nya översiktsplan. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2019-03-25 att godkänna kommunens ansökan om LOVA-bidrag 
(Lokala vattenvårdsprojekt) för framtagande av en strategisk VA-plan. Projektet har pågått 
mellan april 2019 och november 2020. Inför projektstart skapades en arbetsgrupp bestående 
av representanter från planenheten, miljöenheten och UEAB. Konsultstöd upphandlades 
även av WSP Sverige som har agerat externa processledare och assisterat i framtagandet av 
planen. 
 
Efter VA-planens antagande ska arbetsgruppen från kommunen fungera som en strategisk 
VA-grupp med UEAB som ordförande. Den strategiska VA-gruppens uppgift blir att årligen 
följa upp genomförandet av de föreslagna åtgärderna i åtgärdslistan, sörja för att VA-planen 
aktualiseras och i samband med att en planeringsstrategi tas fram bevaka VA-frågorna i 
översiktsplanen och föreslå uppdateringar av VA-planen så att denna överensstämmer med 
översiktsplanen. 
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VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Detta har varit ett villkor i 
Länsstyrelsens beslut om att bevilja LOVA-bidrag för projektet. Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-policy, en VA-översikt samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Utöver de nämnda delarna innehåller kommunens VA-plan även riktlinjer för 
dagvattenhantering. 
 
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-policyn, ett för VA-
översikten och ett som omfattar delplaner och bilagor. Varje delplan i det sistnämnda 
dokumentet innehåller en handlingsplan med åtgärder som identifierats under arbetet. För 
varje åtgärd anges en beskrivning, vilken enhet som är ansvarig för dess utförande, 
resursåtgång och den tid inom vilken åtgärden behöver vara utförd. Åtgärderna för varje 
delplan har även sammanställts i en åtgärdslista som återfinns i form av en bilaga till 
delplanedokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
1 VA-policy - Strategisk VA-plan 
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Bakgrund  
VA står för vatten och avlopp, och inkluderar dricks-, spill- samt dag- och dränvatten. Det 
övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning som säkerställer 
invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörjning samt miljö- och hälsomässigt 
säker avloppsförsörjning. Detta ska bidra till att sjöar och vattendrag inte försämras och 
når/håller god ekologisk status. 

VA-åtgärder är kostsamma i anläggningsskedet för den enskilde fastighetsägaren oavsett om 
det gäller avgift för anslutning till allmän VA-försörjning eller anläggande av enskild VA-
lösning. Åtgärderna har lång livslängd, och felaktiga beslut kan få betydande ekonomiska och 
utvecklingsmässiga konsekvenser över lång tid. Det kräver att VA-åtgärder genomförs efter 
omsorgsfull bedömning och prioritering av vad som krävs idag och i framtiden. 

Denna VA-policy har tagits fram vintern 2019–2020 av en kommunövergripande 
arbetsgrupp bestående av deltagare från UEAB, miljöenheten och planenheten.  

Syfte 
VA-policyns syfte är att tydliggöra kommunens strategiska ställningstaganden i VA-frågorna, 
bidra till långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling och skapa förutsägbarhet kring VA-
hanteringen i kommunen.  

Övergripande 
VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän 
och enskild VA-försörjning. Policyn utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska 
vara integrerad i kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga 
planer.  

Berörda aktörer behöver samverka för att nå en långsiktig och hållbar VA-planering, både 
inom och utanför verksamhetsområdet. Samverkan behöver ske både inom kommunen och 
på det regionala och nationella planet.  

Tillsynen ska sträva mot att VA-anläggningar underhålls och vid behov åtgärdas i enlighet 
med en hållbar utveckling. Tillsyn och prövning ska ske med målet att statusen hos berörda 
vattenförekomster bibehålls, eller vid behov förbättras.  

Vi ska ta hand om våra råvattenresurser, skydda oss mot kommande klimatförändringar, se 
till att påverkan på naturliga vattenförekomster minimeras och kretsloppsanpassade 
lösningar används där det är möjligt och ekonomiskt rimligt.  

Påverkan från vatten och avlopp ska inte försämra förutsättningarna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet för kommunens vattenförekomster.  
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Ansvaret för VA-frågor ska vara tydligt både i ett kommunövergripande perspektiv och på en 
mer detaljerad nivå. 

 Kommunfullmäktige ansvarar för beslut om inrättande av verksamhetsområde för 
VA, VA-taxan och allmänna bestämmelser för VA (ABVA).  

 Övergripande hållbarhetsfrågor beslutas av kommunfullmäktige. 

 Kommunstyrelsen är ytterst ansvariga för planprocessen, inklusive översiktsplaner 
och detaljplaner och ansvarar för huvudmannaskap för gata/allmän platsmark och 
dess dagvattenhantering. 

 Kommunstyrelsen bereder frågor om övergripande hållbarhet och miljö, samt frågor 
av principiell betydelse. 

 Miljö- och byggnämnden ansvarar för bygglov, och tillstånd och tillsyn enligt 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen, samt för tillstånd och tillsyn av allmänna och 
enskilda anläggningar. 

 UEAB ansvarar för utbyggnad av allmänna anläggningar för vattenförsörjning och 
avloppshantering kopplat till planprocessen samt för drift och underhåll av allmänna 
anläggningar inom verksamhetsområden. De ansvarar även för att upprätta förslag 
till VA-taxa.  

Allmänt VA  
VA-verksamheten ska drivas och utvecklas på ett säkert sätt så att negativa effekter för 
människa, miljö och samhälle undviks, idag och i framtiden. Vid utbyggnad av allmänt VA 
ska dimensionering ske med hänsyn till kommande utbyggnad baserad på prognosticerad 
befolkningsmängd.  

VA-utbyggnad och liknande VA-åtgärder prioriteras där:  

 Det finns risk för spridning av smitta till dricks- och badvatten.  

 Miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas och naturvärdena är höga.  

 Trycket på bebyggelseutveckling är som högst. 

Verksamhetsområde för VA ska inrättas med hänsyn till invånarnas behov och till hälso- och 
miljöaspekter. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen, där 
prioriteringen ska utgå från följande parametrar:  

 Bebyggelsestorlek och bebyggelsetäthet. 

 Påverkan på yt- och grundvatten. 

 Förväntad samhällsutveckling. 

 Förutsättningar för enskilda lösningar.  
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 Genomförbarhet (tekniskt och ekonomiskt). 

I samband med att detaljplaner antas ska det beslutas om utvidgning av verksamhetsområde, 
där så är aktuellt. Frågan om upprättande av verksamhetsområde eller revidering av dessa 
kan även väckas i andra sammanhang. UEAB kan exempelvis påtala brister i befintliga 
områden och väcka frågan. Miljöenheten kan i sin tillsyn uppmärksamma problem som 
skulle kunna lösas med nya verksamhetsområden.  

Som en del av kommunens VA-beredskap ska det etableras reservvattenförsörjning där sådan 
saknas. Kommunen ska ha en genomarbetad och aktuell plan för nödvattenförsörjning, 
vilken förankras genom kontinuerliga beredskapsövningar. Det ska även utarbetas ett 
långsiktigt skydd mot förorening av yt- och grundvatten.  

För att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning ska nuvarande och framtida/potentiella 
vattentäkter skyddas. Framtida dricksvattenresurser som är nödvändiga för att Ulricehamn 
ska kunna växa ska skyddas genom vattendom och skyddsområden med föreskrifter. 

Det ska finnas en planering för att kunna möta nuvarande och framtida hot som 
klimatförändringar, smittspridning och resurshushållning.  

Den allmänna VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras genom 
ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete för att säkra att befintliga och planerade 
anläggningar uppfyller krav på kapacitet och leveranssäkerhet.  

Enskilt VA  
Kommunens invånare och företagare ska ha tillgång till tydlig och lättillgänglig information i 
VA-frågorna.   

Förutsättningar för den enskilda VA-försörjningen ska vid behov säkerställas i 
bygglovsprocess och i planprocessen. Långsiktigt hållbara lösningar ska prioriteras. Vid 
bygglov eller förhandsbesked för enskilda hus ska det framtida behovet av en samlad VA-
lösning med kommunalt ansvar beaktas.   

Tillsyn enligt miljöbalken bidrar till att VA-planen kan genomföras genom att identifiera 
anläggningar som inte uppfyller gällande reningskrav och ställa krav på att dessa 
åtgärdas. Tillsynsverksamheten strävar mot att prioritera de åtgärder som är mest effektiva 
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.   

Tillsynen av enskilda avlopp sker enligt en plan som miljö och byggnämnden fastställer. 
Tillsynstakten behöver vara tillräcklig för att säkerställa att alla cirka 4 000 enskilda avlopp i 
kommunen kan kontrolleras inom rimlig tid. Tillsynen bedrivs områdesvis där prioriteringen 
görs utifrån en miljö- och hälsoskyddsmässig bedömning.  

Vid anläggning av avlopp för normalhushåll tillämpas normal skyddsnivå för miljöskydd och 
hälsoskydd. Hög skyddsnivå för hälso- och miljöskydd exklusive reduktionskrav för kväve, 
tillämpas i primär skyddszon för vattenskyddsområden. Avvikelser kan förekomma då en 
prövning görs i varje enskilt fall. 
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Mindre bebyggelsegrupper eller fastigheter, där kommunen inte är skyldig att ordna 
kommunalt vatten och avlopp, kan efter prövning och beslut av kommunen få möjlighet att 
ansluta en gemensamhetsanläggning till den allmänna VA-anläggningen. 

Dagvatten  
Kommunen har en skyldighet att inom planlagt område se till att den naturliga 
vattenbalansen uppnås längs med hela kedjan från den plats där nederbörden faller till dess 
att vattnet når recipienten. Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas i all planering för ny 
och befintlig bebyggelse.  

Dagvattenhanteringen ska lyftas fram tidigt i samhällsplaneringen med beaktande av 
klimatförändringar och miljöbelastning. Dagvattenfrågan ska hanteras i alla detaljplaner där 
dagvattenplaner generellt krävs, och vid behov skall verksamhetsområde för dagvatten 
beslutas. Skyfallsutredningar ska utföras vid behov och de behöver beaktas i 
planeringsarbetet. Principer för dagvattenhantering i Ulricehamn beskrivs i 
dagvattenriktlinjer i VA-planen.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-21 

Tjänsteskrivelse Revisionsberättelse år 2020 
Diarienummer 2021/237, löpnummer 1210/2021 
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      Kommunfullmäktige  
     Ulricehamns kommun 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 
 
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom 
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.  
Vår granskning har utförts enligt god revisionssed.  
 
Enligt Kommunallagen skall fullmäktige fastställa mål för nämndernas verksamhet. 
Målen skall spegla Ulricehamns kommuns definition av god ekonomisk hushållning. 
Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. De skall vara så 
tydliga och mätbara att nämnderna har möjlighet att följa, analysera och åtgärda 
eventuella avvikelser. Budgeten innehåller tretton verksamhetsmål och fyra 
finansiella mål. Av de finansiella målen är ett mål avsett för UEAB och ett mål för  
STUBO AB.  
  
Finansiella mål: 

1. Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar skall inte 
överstiga målvärdet. Målvärdet är 219 mnkr. Nyupplåning har skett med 90 
mnkr. Målet är därmed uppfyllt.  

2. Resultatet skall exklusive jämförelsestörande poster uppgå till lägst 1,2 % 
av skatteintäkter och kommunal utjämning. Resultatet uppgår till ca 4 %. 
Målet är därmed  uppfyllt. 

3. STUBO AB ska generera en avkatning på minst 5 procent på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde. Avkastningen uppgår till 5,5%.     
Målet är därmed uppfyllt. 

4. UEAB ska generera en avkastning på minst 5 procent på totalt eget kapital. 
Avkastningen uppgår till 14%. Målet är därmed uppfyllt.  

 
Kommunen och de två bolagen når sina finansiella mål.  
 
Verksamhetsmål: 
Av de tretton verksamhetsmålen bedöms elva mål uppnås.  Två mål bedöms inte 
uppfyllas.  
 
Av de två mål som ej uppfylls vill vi särskilt fästa kommunfullmäktiges 
uppmärksamhet på att följande mål ej uppfylls: 
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Andel behöriga elever till något program på gymnasiet skall öka i förhållande till 
föregående läsår.  
 
I detta sammanhang konstaterar vi att två tidigare mål för god ekonomisk 
hushållning avseende utbildningssektorn inte längre redovisas. Dessa mål var:  
 
Andelen elever i årskurs 6 med godkända betyg skall öka.  
 
Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program 
med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år skall öka.  
 
Utbildningssektorns verksamhet utgör en mycket väsentlig del av kommunens 
samlade uppdrag i förhållande till medborgarna. Vi anser därför att elevernas 
resultat borde redovisas utförligare.  

 
Noteringar:                                                                                                          
Årsredovisningens förvaltningsberättelse innehåller flera delar, omvärldsanalys, 
finansiell analys, verksamhetsberättelser, pandemihantering etc som tillsammans med 
bokslutsbilagorna informativt förmedlar resultat och analys.  
 
Av KPH 2019-2022 och redovisningen av väsentliga personalförhållanden framgår 
det bland annat att det finns en målsättning att bli ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare”. Handlingsplan för att nå målsättningen saknas. 
 
Den redovisningen av väsentliga personalförhållanden beskriver också det 
omfattande arbetet med projektet ”heltid som norm”. Dock framgår ej hur resultatet 
hitintills förhåller sig till planerat utfall. 
 
Exploateringen av Rönnåsen har pågått under lång tid. Vi konstaterar att någon 
slutredovisning av färdigställda delar ännu ej nått kommunfullmäktige. 
 
Arbetet med att utveckla/stärka den interna kontrollen har under de senaste åren  
utvecklats på ett systematiskt sätt. Bokslutsbilagan ”Uppföljning av 
internkontrollplan inkluderar även de kommunala bolagen”. 
 
Bedömning: 
Vi bedömer att: 

 de finansiella målen uppfylls 
 att två verksamhetsmål inte uppfylls 
 balanskravet uppfylls 2020 
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 styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig (se vår bilaga 13) 

 sammantaget har styrelsen, nämnderna och beredningarna bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställand sätt 

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande (se vår bilaga 13) 
 
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att 
kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Ulricehamn den 16 april 2021 
 
 
…………………….   ………………. ………..    
Lars-Erik Josefson                     Marianne Henningsson   
  
 
…………………..    …………………………                ………………. 
Ingrid Isaksson     Bengt-Olof Magnusson  Börje Enander 
 
Bilaga 1-6  Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende kommunens bolag. 
Bilaga 7-12  Revisionsberättelserna för kommunens bolag.  
Bilaga 13-17  De sakkunnigas rapporter under året. 
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Till styrelsen och årsstämman i Ulricehamns Stadshus AB, org. nr. 556803-9175 
 
Granskningsrapport för år 2020 enligt 10 kap aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. Till min hjälp 
har jag anlitat Erland Gustafsson (certifierad kommunal yrkesrevisor). 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för 
styrelsen/VD, styrelseprotokoll, policydokument, anteckningar från dialogmöten 
med dotterbolagen, koncernbudget och uppföljningar. Samtal om bolagets 
verksamhet, organisation, interna kontroll och samordning inom koncernen har 
förts med VD.  
 
Bedömning 
 
Jag anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter 
eller verkställande direktören. 
 
 
 
Ulricehamn 2021-03-02 
 
 
 
 
Ingrid Isaksson   
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor 



Till styrelsen och årsstämman i Ulricehamns Energi Aktiebolag,  
org. nr. 556456-5389 
 
Granskningsrapport för år 2020 enligt 10 kap aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. Till min hjälp 
har jag anlitat en certifierad kommunal yrkesrevisor (Erland Gustafsson). 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för 
styrelsen/VD, styrelseprotokoll och policydokument. Samtal om bolagets 
verksamhet, organisation, interna kontroll, sluttäckning av deponin, kommande 
stora investeringar och samordning inom koncernen har genomförts med VD och 
ekonomichef.  
 
 
Bedömning 
 
Jag anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2021-02-15 
 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor 



Till styrelsen och årsstämman i Näringsliv Ulricehamn AB, org nr: 556749-0486. 
Granskningsrapport för år 2020 enligt 10 kap. aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. Till min hjälp 
har jag anlitat en certifierad kommunal yrkesrevisor (Erland Gustafsson). 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär  
att vi planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, styrelseprotokoll, 
stämmoprotokoll, arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD, plan för intern 
kontroll och policydokument. Samtal har förts med VD om bolagets resultat, 
verksamhet, organisation och interna kontroll.  
 
Näringslivsklimatet är av väsentlig betydelse för kommunens utveckling.  
Jag anser att bolagets arbete tillsammans med kommunen inom detta område har 
hög prioritet. 
 
 
Bedömning 
 
Jag anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2021-02-16 
 
 
 
 
Bengt-Olof Magnusson 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamn kommun utsedd lekmannarevisor



Till styrelsen och årsstämman i Ulricehamn Svarven 3 AB, org nr: 559216-2563. 
 
Granskningsrapport för år 2020 enligt 10 kap. aktiebolagslagen 
 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020.  
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär  
att jag planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
 
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2020. 
 
Enligt nuvarande bolagsordning kan firmateckning ske var för sig av styrelsens 
ledamot eller suppleanten. Firman bör fortsättningsvis tecknas av de två i 
förening. 
 
Bedömning 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  
Jag finner inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. 
 
Ulricehamn 2021-03-03 
 
 
 
Bengt-Olof Magnusson 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamn kommun utsedda lekmannarevisor



Till styrelsen och årsstämman i STUBO AB, org. nr 556528-9054    

Granskningsrapport för år 2020 enligt 10 kap. 
aktiebolagslagen 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. Till min hjälp 
har jag anlitat en certifierad kommunal yrkesrevisor (Erland Gustafsson). 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, styrelseprotokoll, 
stämmoprotokoll, arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD, plan för intern 
kontroll och policydokument. Samtal har förts med VD om bolagets resultat, 
verksamhet, organisation, interna kontroll och samordningen inom koncernen.  
 
Verksamhetssystemet (7-miljö) ger en bra bild av företagets struktur och interna 
rutiner.  
 
Bolaget når ägarens ekonomiska avkastningskrav. 
 
Bedömning 
  
Jag anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 
 
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2021-02-16 
 
 
 
 
Marianne Henningsson 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor
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Kommunfullmäktige har inte utsett någon lekmannarevisor för  

Stubo Holding AB. Därför har granskningsrapport ej upprättats. 

 

 

 

Erland Gustafsson 

Certifierad kommunal revisor



 
Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i  Ulricehamns Stadshus AB, 0rg.nr 556803-9175

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

U  ttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Ulricehamns Stadshus AB lör räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-

bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december

2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden..

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för

att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att

de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen

och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning

och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen

av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet

om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte

om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt

alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-

visningen och koncernredovisningen.

:L

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga

lör att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är

högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag.

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi. för-

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

o  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-

bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen

och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-

faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-

fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-

ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan

framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en

koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

o  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-

bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-

redovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

-  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis

avseende den finansiella informationen för enheterna eller

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt

ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna

kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Ulricehamns Stadshus  AB  för räken-
skapsåret 2020-01-01 -  2020-12-31  samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter  och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund fär uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget  och  koncernen
enligt god revisorssed i Sverige  och  har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital. konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation  och  förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets  och  koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

o  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

o på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta. är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder. områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder  och  andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Jönköping mars  2021

Ernst  &  Young AB

Helena Patrikson
Auktoriserad revisor
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Till  bolagsstämman  i  Ulricehamns Energi Aktiebolag, org.nr 556456-5389

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ulricehamns

Energi Aktiebolag för räkenskapsåret 2020-01-01 -
2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

avseenden rättvisande bild av Ulricehamns Energi Aktiebolags
finansiella ställning per den 31 december  2020  och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ulricehamns Energi

Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser. när så är

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-

satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller

våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet.

men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-

tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

 “Hy: (‘-;’J(‘7f."§ !?f539dEJ'a -*  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för

att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

o skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-

teten i den interna kontrollen.

-  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

o drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift

vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-

liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra  krav  enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för Ulricehamns Energi Aktiebolag för räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-

skapsåret.

Grund fär uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ulricehamns Energi

Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktärens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och

ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-

göras i överensstämmelse med lag och för att medels-

förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt avseende:

-  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

o på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner

av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett

förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen.

Jönköping den februari 2021

Ernst & Young AB

Helena Patriksson

Auktoriserad revisor
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Building a better
working world

Revisionsberättelse

13,1% 0a 42

Till bolagsstämman i Näringsliv Ulricehamn AB. org.nr 556749-0486

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Näringsliv
Ulricehamn  AB  för räkenskapsåret 2020-01-01 -  2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Näringsliv Ulricehamn ABs
finansiella ställning per den 31 december  2020  och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt international Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittetRevisorns
ansvar. Vi är oberoende  i  förhållande till Näringsliv Ulricehamn
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande dlrektören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt. om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt lSA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller misstag, utformar och utför gransknings-

åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten iden interna kontrollen.

o  utvärderar vi lämpligheten ide redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

-  drar vi en slutsats om lämpligheten  i  att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

o  utvärderar vi den övergripande presentationen,strukturen

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för Näringsliv Ulricehamn AB för räkenskapsåret 2020-

01-01 - 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Näringsliv Ulricehamn

AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Re visoms ans var

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen. och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet. är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner

av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett

förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

ris_k och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går

igenom och prövar fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen.
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Näringsliv Ulricehamn AB
556749-0486

NOTER

Nof 5

Not 6

Nol 7

Nol  8

Nol  9

Andelor  i  dotterbolag 2020-12-31 2019-12-31

lngöende anskaffningsvärde 50 000
Förvärv: 50 000

Ufgäende redovisaf värde 50 000 50 000

Ulricehamn Svarven  3  AB.
Säfe: Ulricehamn. Org.nr  559216-2563.
Näringsliv Ulricehamn äger 100% av akfierna.

Andelar i inlresseförefag och gemensamt styrda
förelag

Ulricehamn Ski Evenf AB 5000 5  000

Deposiiionen

Deposifion för besfälld leasingbil för leverans
vären 2020 frön Volkswagen Sverige AB 0 10 000

0 10 000

Definifion av nyckelfal

Solidifef
Jusferal egef kapiial i procenf av balansomslufning

World Cup har varif, vilkef medförf många arbelsfimmar, men också
marknadsföring för Ulricehamn. Inga ekonomiska avvikelser. Finansiering
av NUAB:s verksamhef är säkrad under  2021.
Verksamhelen rullar pä ullfrän de föruisäffningar som varif under en längre

'rid med Corona, vilkef påverkar del dagliga arbefef med bland annaf
digilala möfen isfällel för fysiska möfen.
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Ulricehamn Svarven  3  saknar revisor. Därför finns det ingen revisionsberättelse.
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Erland Gustafsson

 

Certifierad kommunal revisor
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Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i STUBO AB, org.nr 556528-9054

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för STUBO AB för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-

het med årsredovlsningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av STUBO ABs finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till STUBO AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-

visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser. när så är
tillämpligt. om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att llkvidera

bolaget. upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet.

men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

information eller åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

-  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

-  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

-  utvärderar vi den övergripande presentationen. strukturen

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för STUBO AB för räkenskapsåret 2020-01-01 -

2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget  i  förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till STUBO AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

RE  WSOFDS  BHSVGF

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:

o företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

-  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta. är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

A  me-iziher lim! .nl lir-us!  S  Young Global Limited

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder. områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Jönköping denåjfebruari 2021

Ernst  8.  Young B

Helena Patrikson
Auktoriserad revisor

   

2 (2)



2021-O4-13 Bilaga 12

Stubo Holding AB har ingen revisor. Därför finns det ingen revisionsberättelse.

r'

Erland Gustafsson ’

  

Certifierad kommunal revisor
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ulricehamns 
kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska 
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag 
för revisionsberättelsen. Vi har även utfört en granskning av intern 
kontroll. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.  

Resultat

Kommunens resultat för året uppgår till 59 mnkr, vilket är 4 mnkr 
högre än samma period förra året. 

Vår bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet 
för helåret. 

Intern kontroll

Vår bedömning är att kommunen har en fungerande intern 
kontroll i allt väsentligt. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i 
budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen till 
hög grad är uppfyllda då 11 av 13 mål anses vara uppnådda.  

Ulricehamn 2021-04-13

Emil Andersson

Auktoriserad revisor, 
Certifierad kommunal revisor
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att 
granska årsredovisningen för perioden 2020-01-01—2020-12-31. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Vårt uppdrag är att 
granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen 
om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed 
i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör 
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande 
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige. Revisorernas 
skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev
Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört 
en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller 
väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut 

 Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
Kommunfullmäktige beslutat. 
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte 
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella 
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss 
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelse

 Resultaträkningen

 Balansräkningen

 Kassaflödesanalysen

 Noter

 Drift- och investeringsredovisning

 Sammanställd räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel 
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och  vår 
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunens kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga 
handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 
2020. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur 
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i 
årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella uppgifterna och att informationen i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det 
vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende 
pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen 
har erhållit från pensionsadministratören KPA/Skandia. Vi har i vår 
granskning inte gjort någon aktuariell granskning.



6

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Kommunfullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och 
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive 
årsredovisningen

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 
omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 
med de av fullmäktige beslutade målen

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med 
tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till 
årsredovisningen. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och 
utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i 
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av 
årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige 
är fullgjorda. 

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten har faktakontrollerats av ekonomiavdelningen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4  kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla 

 förvaltningsberättelse

 resultaträkning 

 balansräkning

 kassaflödesanalys

 noter

 driftredovisning

 investeringsredovisning

 sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning 
(LKBR 11:2)

 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

 Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
(LKBR 11:7)

 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

 Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

 Privata utförare (LKBR 11:13)

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av 
sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5). 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det 
tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i 
årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare star 
det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar 
anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker: 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Den kommunala koncernen 

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

 Händelser av väsentlig betydelse

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 Balanskravsresultat

 Väsentliga personalförhållanden 

 Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Vi har granskat att: 

 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 
kassaflödesanalys. 

 Förvaltningsberättelsen följer LKBR

 Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

 Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den 
kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits 
i RKR R15. 

Kommentar

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi 
har inte granskat nämndvis redovisning. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i 
huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15 
Förvaltningsberättelse.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar bland 
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från 
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” 
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s
rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig 
avstämning av kommunens delårsrapport mot Rådet för 
kommunal redovisning gällande rekommendationer. 

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i 
huvudsak efterlever RKRs rekommendationer med undantag för 
hyresavtal/leasing. 
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och 
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för 
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband 
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Vi har granskat om: 

 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag. 

 målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de 
kommunala koncernföretagen. 
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Finansiella mål

Kommentar

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen har uppnåtts eftersom samtliga indikatorer är uppfyllda. 

Kommunen bör årligen ompröva de finansiella målen och bedöma dess lämplighet. 

Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Vår bedömning

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till 
minst 1,2 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning

1,2 % 4,0 % Målet nås

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska uppgå 
till högst 350 mkr

350 mkr 90 mkr Målet nås

STUBO AB ska generera en avkastning 
på minst 5 procent på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde 

5 % 5,5 % Målet nås

UEAB ska generera en avkastning på 
minst 5 procent på totalt eget kapital 5 % 14 %

Målet nås
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Verksamhetsmål
Kommentar

Kommunfullmäktige har antagit tre målområden i budgeten för 2020:

1. Fokus på dem vi är till för
2. Hållbar tillväxt
3. Attraktiv arbetsgivare

Till varje målområde har tre till sex underliggande mål kopplats. Totalt 13 stycken. 

I årsredovisningen mäts måluppfyllelsen av de underliggande målen i två kategorier (Uppfyllt respektive Inte uppfyllt). Av 
verksamhetsmålen anses 11 vara uppfyllda och två stycken inte uppfyllda. I årsredovisningen lämnas en sammanfattande kommentar 
avseende måluppföljningen inom respektive område som även inkluderar en sammanfattande analys.  

Vår bedömning är att av fullmäktige beslutade 13 mål är 11 uppnådda för helåret 2020. Verksamhetsmålen får därmed betraktas som
i hög grad uppnådda.
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det 
har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå 
förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt 
prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten 
framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet.

Från 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att 
använda sig av reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de 
kommuner och regioner som tänker göra det måste besluta om 
hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att: 

 Kommunen uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunen avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 
ska ske

Kommentar

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt 
kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen står 
det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 62 mnkr. 
Kommunen har inga tidigare underskott att återställa.

I vår granskning av balanskrav har vi inte funnit några avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.
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Resultaträkning

Kommentar

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa 

intäkter och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet

 Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i 
periodisering

Belopp i mnkr Budget Prognos 31-dec 31-dec
helår helår 2020 2019

Verksamhetens nettokostnader -1 458 -1 444 -1 434 -1 395
Skatteintäkter och statsbidrag 1 474 1 512 1 498 1 428
Verksamhetens resultat 16 68 64 33
Finansnetto 2 -8 -5 22
Resultat efter finansiella poster 18 60 59 55
Extraordinära poster 0 0 0 0
Årets resultat 18 60 59 55
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		Datum för senaste dataöverföring

		8/21/19

		Finlnamn senaste överföringen

		G:\Avd ekonomi & styrning\EkAnalys\Gemens_kataloger_EkAnalys\Finspec\Modellen Skatter och bidrag\2019\Kommun\Uppdateringsfiler\Uppdateringsfil-19035nr4.xls



		Från cirkulär		Datum		Denna lista fylls på automatiskt varje gång du uppdaterar

		19:6		2/15/19		Skatteunderlagsprognos (B9-J9)

						Inkomstutjämningsbidrag netto (D36-J36)

						Konsumentprisindex (B56-J56)

						Prisindex för kommunal verksamhet, PKV (B99-J101)

		19:21		5/2/19		Slutavräkning 2019 (Blad 1,H30)

						Skatteunderlagsprognos (B9-J9)

						Befolkningsprognos riket (D26-J26)

						Kommunvis befolkningsframskrivning (D29-J29)

						Inkomstutjämningsbidrag netto (D36-J36)

						Strukturbidrag (D43-J43)

						Konsumentprisindex (B56-J56)

						Preliminär kostnadsutjämning 2020 (D65)

						LSS-utjämning 2019 reviderat utfall (C68)

						Preliminär LSS-utjämning 2020 (D68)

						Befolkningsuppgifter kommun per 31/12 2018 (C71-C79)

						Prisindex för kommunal verksamhet, PKV (B99-J101)

						Prislappar prel kostnadsutjämning 2020 (Blad 4, C57-I64)

						Befolkningsuppgifter riket per 31/12 2018 (Blad 4, C71-C79)

						Befolkningsprognos riket, åldersgrupper (Blad 4, D71-I79)

		19:29		6/14/19		Preliminär LSS-utjämning juni 2020 (D68)

		19:35		8/22/19		Slutavräkning 2018, korrigering (Blad 1, K28)

						Slutavräkning 2019, korrigering (Blad 1, K30)

						Skatteunderlagsprognos (B9-J9)

						Preliminär beskattningsutfall augusti (C20)

						Inkomstutjämningsbidrag netto (D36-J36)

						Konsumentprisindex (B56-J56)

























































































BLADET ANVÄNDS ENDAST FÖR DEN FÖRENKLADE UPPDATERINGEN. INGA EGNA ÄNDRINGAR SKA GÖRAS PÅ DETTA BLAD.
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						Ny utj 2014 inf 2017 enl SCB		Ny utj 2014 inf 2018 enl SCB		Ny inkomstutj 2016 införande 2016		Ny inkomstutj 2016  införande 2017		Ny inkomstutj 2016  införande 2018

		114		Upplands Väsby		9,984,066		10,323,418		44,493		45,332		45,758		46,149		46,519		46,868		19.52		19.42				19.05		16.98				55		124		564		476		44,605		45,543		2973		3,940		556		4982		1515		5916		1354		258		3066		4,030		604		5080		1588		5960		1428		266		38,055		38,248		38,641		39,289		40,194		40,723		40,723		41,449		41,816		42,661		43,891		44,605		5,828		5,903		5,962		6,112		6,255		6,497		2,541		2,575		2,649		2,768		2,863		2,973		41,386		41,804		42,422		43,672		44,493				116908		20566		57629		102129		115456		20453		114583		296478		333		120739		21044		57926		105327		117456		21209		117798		304402		19.05		16.98		15233.94		2,336		2,440				38,027																0																						0		0		0		0		0

		115		Vallentuna		8,106,834		8,392,504		33,144		33,280		33,593		33,880		34,152		34,408		19.00		19.00				19.05		16.98				2,102		2,184		1,096		670		33,175		33,432		2362		3,564		512		4486		1239		3994		979		202		2268		3,580		521		4549		1326		4010		1035		191		28,382		28,954		29,361		30,114		30,715		31,215		31,215		31,616		31,969		32,380		32,785		33,175		5,323		5,370		5,423		5,483		5,544		5,725		2,363		2,375		2,380		2,397		2,351		2,362		31,531		31,909		32,364		32,664		33,144				116681		20191		57629		102772		121517		19077		112171		287858		0		120711		20686		57926		105943		120224		19719		116552		304735		19.05		16.98		23801.26		2,711		2,675				28,249																0																						0		0		0		0		0

		117		Österåker		10,777,309		11,240,315		43,945		44,663		45,083		45,469		45,834		46,178		17.35		17.10				19.05		16.98				909		1,323		481		281		44,130		44,831		2799		4,429		634		5771		1608		6406		1373		248		2825		4,434		584		5872		1773		6450		1485		290		38,286		38,720		39,173		39,521		39,792		40,269		40,269		40,495		41,180		42,130		43,293		44,130		6,692		6,719		6,861		6,939		7,175		7,379		2,688		2,673		2,646		2,721		2,716		2,799		40,417		41,078		41,944		43,163		43,945				117089		20313		57629		102759		117672		18557		110449		295532		216		120985		20827		57926		105935		117006		19131		113964		298933		19.05		16.98		43032.91		4,955		5,014				38,257																0																						0		0		0		0		0

		120		Värmdö		10,461,209		11,056,171		43,134		44,210		44,626		45,008		45,369		45,709		19.18		19.18				19.05		16.98				2,197		1,259		-1,471		-1,584		43,444		44,397		2895		4,464		599		5797		1611		5846		1123		219		2888		4,527		628		5811		1720		5995		1204		209		36,870		37,376		37,756		38,301		38,894		39,387		39,387		39,784		40,541		41,107		42,000		43,444		6,760		6,845		7,011		7,055		7,151		7,408		2,836		2,739		2,747		2,726		2,764		2,895		39,727		40,318		40,997		41,837		43,134				116909		20270		57629		104259		122645		19543		114679		305284		665		120864		20771		57926		107425		122359		20117		117469		314900		19.05		16.98		60240.31		7,355		7,510				36,672																0																						0		0		0		0		0

		123		Järfälla		17,082,864		17,893,932		76,055		78,070		78,804		79,478		80,115		80,716		19.15		19.15				19.05		16.98				2,337		1,748		-393		-117		76,453		78,480		5106		7,018		976		8918		2674		9680		2720		544		5271		7,195		1021		9114		2785		9696		2847		564		63,427		64,355		65,295		66,211		67,320		68,210		68,210		69,167		70,701		72,429		74,412		76,453		10,042		10,169		10,415		10,700		11,124		11,592		4,551		4,587		4,750		4,792		4,864		5,106		69,035		70,418		72,244		74,124		76,055				116901		20487		57629		102256		113739		19899		114394		284904		744		120747		20972		57926		105462		116002		20535		116388		295707		19.05		16.98		27972.85		3,941		3,935				63,229																0																						133		0		0		0		0

		125		Ekerö		7,469,696		8,079,685		27,692		28,232		28,497		28,741		28,971		29,188		19.25		19.25				19.05		16.98				4,293		4,370		1,755		1,755		27,753		28,308		1924		3,268		441		4147		1052		3698		837		170		1918		3,309		448		4203		1169		3761		893		182		24,687		24,779		25,095		25,410		25,767		26,160		26,160		26,355		26,698		26,984		27,406		27,753		4,596		4,567		4,667		4,811		5,052		5,199		1,963		1,917		1,941		1,901		1,906		1,924		26,309		26,631		26,915		27,284		27,692				116771		20039		57629		103659		118670		18362		107955		295631		356		120716		20543		57926		106857		119676		18942		108723		305491		19.05		16.98		27106.48		2,886		3,165				24,634																0																						0		0		508		217		0

		126		Huddinge		24,239,758		25,386,754		109,523		111,415		112,463		113,425		114,334		115,191		19.87		19.87				19.05		16.98				1,950		1,549		-1,290		-1,385		110,003		111,722		7856		11,209		1635		13953		4047		11215		2769		545		7724		11,397		1666		14284		4095		11274		2890		558		91,827		94,209		95,798		97,453		99,049		101,010		101,010		102,557		104,185		105,311		107,538		110,003		15,788		16,009		16,349		16,797		17,264		18,000		7,539		7,613		7,751		7,848		7,752		7,856		102,276		104,139		104,999		107,187		109,523				116671		20285		57629		102595		114663		20898		118377		299807		271		120644		20771		57926		105787		115702		21578		120575		305050		19.05		16.98		51115.01		7,061		6,636				91,391																0																						0		0		0		0		0

		127		Botkyrka		17,152,072		17,873,740		91,631		92,723		93,595		94,396		95,153		95,866		20.15		20.15				19.05		16.98				2,138		2,429		545		373		91,925		93,106		6447		8,740		1241		11005		3394		10029		2259		384		6444		8,973		1318		11280		3471		10031		2354		405		79,031		80,055		81,195		82,608		84,677		86,274		86,274		87,580		88,901		89,425		90,675		91,925		13,241		13,427		13,549		13,693		14,004		14,399		6,237		6,331		6,393		6,394		6,414		6,447		87,357		88,802		89,374		90,331		91,631				116731		20416		57629		103816		114612		21042		117216		295472		0		120640		20875		57926		106979		115100		21898		122349		300320		19.05		16.98		34468.23		4,488		4,586				78,682																0																						0		0		0		0		0

		128		Salem		3,928,842		4,027,476		16,665		16,778		16,936		17,081		17,218		17,347		19.67		19.67				19.05		16.98				4,033		4,024		100		17		16,665		16,786		1082		1,858		247		2363		714		2233		564		118		1081		1,851		257		2367		723		2180		624		108		15,065		15,177		15,313		15,391		15,694		15,881		15,881		16,001		16,140		16,426		16,615		16,665		2,847		2,883		2,901		3,012		3,075		3,077		1,091		1,088		1,102		1,113		1,123		1,082		15,987		16,092		16,398		16,630		16,665				117003		20128		57629		102801		119045		18181		113792		295783		0		120902		20637		57926		105942		120921		19155		112384		306628		19.05		16.98		9747.95		1,101		1,207				14,991																0																						0		0		0		0		0

		136		Haninge		18,275,571		19,092,624		87,490		89,684		90,527		91,301		92,033		92,723		19.68		19.68				19.05		16.98				1,239		775		-1,053		-1,096		88,037		89,989		6011		8,183		1161		10228		3075		10808		2314		363		6238		8,370		1201		10458		3102		10793		2467		380		73,698		74,968		76,237		77,054		78,326		79,430		79,430		80,932		82,407		83,866		85,693		88,037		11,687		11,824		12,053		12,358		12,755		13,303		5,504		5,497		5,584		5,712		5,766		6,011		80,804		82,148		83,492		85,360		87,490				116823		20461		57629		102704		120023		20575		117330		305698		653		120635		20943		57926		105850		121857		21297		121466		310873		19.05		16.98		49974.61		6,587		6,538				73,557																0																						0		0		0		0		0

		138		Tyresö		11,724,897		12,109,795		47,176		47,953		48,404		48,818		49,209		49,578		19.50		19.95				19.05		16.98				2,156		2,089		-276		-273		47,304		48,004		2984		4,790		634		6184		1892		5954		1652		266		2979		4,806		622		6290		1976		5923		1746		282		42,047		42,332		42,602		42,947		43,328		43,764		43,764		44,281		45,390		46,177		47,103		47,304		7,534		7,506		7,630		7,799		7,968		8,076		2,937		2,885		2,956		3,012		2,982		2,984		44,095		45,144		46,019		47,019		47,176				117110		20297		57629		101267		120438		19538		111461		295774		228		121044		20804		57926		104446		118882		20320		115015		303508		19.05		16.98		21392.47		3,156		3,206				41,991																0																						0		0		0		0		0

		139		Upplands-Bro		5,818,607		6,109,887		27,447		28,624		28,893		29,140		29,374		29,594		19.60		19.60				19.05		16.98				3,408		1,814		-623		-693		27,614		28,756		2022		2,697		404		3339		950		3566		736		124		2044		2,854		445		3513		1036		3597		752		134		22,221		22,682		23,202		23,676		23,984		24,353		24,353		24,703		25,287		25,789		26,755		27,614		3,575		3,662		3,786		3,902		4,075		4,289		1,721		1,742		1,778		1,840		1,970		2,022		24,595		25,258		25,691		26,605		27,447				116589		20364		57629		102837		129792		19578		116785		303668		1,592		120548		20820		57926		106172		125107		20474		121358		309361		19.05		16.98		14460.71		1,931		1,804				22,133																0																						0		0		0		0		0

		140		Nykvarn		2,556,662		2,657,495		10,608		10,867		10,969		11,063		11,152		11,236		19.97		19.97				19.05		16.98				2,209		1,557		-587		-360		10,660		10,923		690		1,186		163		1503		424		1482		256		42		733		1,178		133		1535		455		1516		276		38		8,926		9,035		9,227		9,331		9,331		9,442		9,442		9,523		9,815		10,192		10,424		10,660		1,668		1,674		1,704		1,772		1,838		1,927		688		651		671		684		675		690		9,512		9,728		10,079		10,387		10,608				112302		18708		57629		104012		130764		17801		113830		311748		627		116083		19326		57926		107134		128821		18254		111511		323689		19.05		16.98		8076.19		919		987				8,890																0																						0		0		0		0		0

		160		Täby		21,172,640		22,087,201		70,315		71,223		71,893		72,508		73,089		73,637		17.55		17.55				19.05		16.98				2,937		3,019		-838		-1,147		70,405		71,397		4328		7,427		1030		9423		2634		9909		2875		671		4215		7,478		1008		9598		2793		9891		3011		673		61,633		62,266		63,014		63,789		64,558		65,364		65,364		66,292		67,334		68,281		69,386		70,405		10,610		10,679		10,964		11,297		11,669		12,057		4,479		4,545		4,531		4,482		4,398		4,328		66,268		67,400		68,015		69,258		70,315				117208		20223		57629		101343		108929		18334		108900		289595		43		121245		20724		57926		104535		109650		18911		112468		300528		19.05		16.98		30352.57		4,348		4,608				61,486																0																						0		0		653		362		95

		162		Danderyd		12,439,536		13,075,494		32,890		33,199		33,511		33,798		34,069		34,324		17.35		17.55				19.05		16.98				6,105		5,669		-806		-947		32,888		33,187		1779		3,743		467		4888		1393		4468		1537		515		1769		3,657		443		4883		1474		4496		1553		486		30,789		30,851		31,150		31,330		31,799		31,960		31,960		32,222		32,295		32,421		32,653		32,888		5,738		5,824		5,930		6,036		6,143		6,281		2,147		2,071		1,973		1,922		1,856		1,779		32,185		32,295		32,469		32,673		32,890				117735		20094		57629		101458		103494		17963		111911		290590		0		121687		20638		57926		104604		101874		18378		114788		299860		19.05		16.98		14181.50		1,968		2,124				30,801																0																						0		0		652		361		94

		163		Sollentuna		19,743,687		20,323,006		71,639		72,420		73,101		73,726		74,317		74,874		18.12		18.12				19.05		16.98				2,748		2,660		-496		-714		71,848		72,528		4500		7,643		1024		9746		2749		8509		2229		554		4455		7,606		973		9826		2871		8602		2309		541		61,387		62,097		63,347		64,630		65,891		66,859		66,859		68,145		69,325		70,251		71,023		71,848		10,940		11,167		11,476		11,802		12,187		12,495		4,919		4,853		4,751		4,633		4,550		4,500		68,006		69,260		70,062		70,888		71,639				117137		20208		57629		101888		110969		19365		112558		295054		0		121085		20722		57926		105075		111682		20128		114728		299626		19.05		16.98		30535.53		4,085		4,436				61,309																0																						172		0		653		362		95

		180		Stockholm		257,681,000		269,635,000		949,164		961,609		970,651		978,955		986,804		994,202		17.90		17.74				19.05		16.98				-794		-876		-1,524		-1,598		949,761		962,154		59680		72,935		10988		88472		25159		104748		26523		8571		59718		74593		10925		91187		25858		107842		26805		8433		795,163		810,120		829,417		847,073		864,324		881,235		881,235		897,700		911,989		923,516		935,619		949,761		97,189		99,364		102,037		105,355		109,092		113,631		58,281		59,425		59,918		60,185		59,622		59,680		896,439		912,401		923,158		934,471		949,164				118245		18882		57629		100566		111323		22801		123004		301857		48		122208		19151		57926		103750		112010		23484		125802		309758		19.05		16.98		132865.73		31,241		33,756				794,494																0																						0		0		373		82		0

		181		Södertälje		18,472,377		19,366,782		95,834		97,094		98,007		98,845		99,638		100,385		20.15		20.15				19.05		16.98				2,827		2,694		2,159		1,988		96,032		97,381		5972		8,309		1177		10635		3411		11558		3180		642		6004		8,470		1242		10863		3407		11618		3291		656		83,642		84,753		85,270		86,246		87,685		89,473		89,473		91,072		92,235		93,202		94,631		96,032		12,917		13,091		13,263		13,526		13,689		14,046		5,744		5,906		5,883		5,877		5,932		5,972		90,775		92,041		93,076		94,375		95,834				112637		18709		57629		104434		123480		21493		121891		308552		60		116381		19317		57926		107611		122345		22132		124594		315321		19.05		16.98		40816.97		5,034		4,828				83,338																0																						0		0		0		0		0

		182		Nacka		28,327,921		29,437,425		101,026		103,274		104,245		105,137		105,980		106,774		18.43		18.43				19.05		16.98				3,736		3,001		-1,147		-1,206		101,231		103,656		6965		10,756		1493		13541		3595		12404		3017		799		7008		10,768		1458		13698		3830		12616		3145		799		84,303		85,661		88,085		90,108		91,616		92,873		92,873		94,423		96,217		97,986		99,359		101,231		14,618		14,957		15,385		16,028		16,538		17,136		7,074		6,987		6,961		7,011		6,962		6,965		94,358		95,842		97,808		99,061		101,026				116797		20210		57629		101420		110856		20014		114877		293190		486		120723		20738		57926		104524		111389		20637		117986		302155		19.05		16.98		41146.71		5,714		6,343				84,082																0																						0		0		653		362		95

		183		Sundbyberg		12,059,829		12,895,812		49,105		50,349		50,822		51,257		51,668		52,055		18.90		18.90				19.05		16.98				-3,867		-4,403		-2,366		-2,368		49,424		50,564		3384		3,705		608		4313		1105		4824		1083		337		3374		3,926		656		4523		1192		4945		1082		343		35,078		36,079		37,722		38,633		39,539		40,793		40,793		42,626		44,090		46,110		47,750		49,424		4,093		4,360		4,511		4,805		5,066		5,418		2,907		3,130		3,196		3,318		3,388		3,384		42,338		43,841		45,761		47,469		49,105				116814		20943		57629		100889		113460		23444		124141		305752		618		120771		21331		57926		104122		112976		24502		128510		319868		19.05		16.98		6355.71		1,677		1,748				34,880																0																						0		0		0		0		0

		184		Solna		21,551,122		22,676,858		79,834		81,216		81,980		82,681		83,344		83,969		17.12		17.12				19.05		16.98				-6,045		-6,477		-2,212		-2,321		79,707		80,950		4987		4,982		799		5736		1538		9141		2431		782		5019		5,121		789		5943		1573		9268		2482		761		63,318		65,289		66,909		68,144		69,946		71,293		71,293		72,740		74,041		76,158		78,129		79,707		5,811		5,952		6,191		6,480		6,873		7,274		4,619		4,737		4,735		4,840		4,854		4,987		72,813		74,374		76,063		78,082		79,834				117141		21439		57629		99287		107270		23004		123346		302694		204		121048		21865		57926		102478		108348		23757		125511		311890		19.05		16.98		7431.90		1,936		2,210				63,551																0																						0		0		234		0		0

		186		Lidingö		15,304,356		15,982,572		47,111		47,783		48,232		48,645		49,035		49,403		18.49		18.29				19.05		16.98				4,894		4,989		-61		-168		47,185		47,818		2839		4,792		629		6212		1708		6798		2076		687		2844		4,771		654		6233		1828		6897		2131		687		42,864		43,265		43,599		44,017		44,081		44,434		44,434		45,178		45,465		46,302		46,853		47,185		7,063		7,233		7,388		7,548		7,727		7,920		2,934		2,906		2,896		2,892		2,823		2,839		45,104		45,493		46,245		46,854		47,111

mfri1: mfri1:
Egen justering med 148 för Storholmen				117292		20291		57629		101130		107608		20021		114597		292809		0		121214		20811		57926		104239		108733		20481		117463		299342		19.05		16.98		18214.81		2,686		2,646				42,847																0																						0		0		653		362		95

		187		Vaxholm		3,249,075		3,410,701		11,798		11,961		12,073		12,176		12,274		12,366		19.78		19.78				19.05		16.98				3,106		2,402		-1,999		-2,145		11,831		12,023		670		1,267		152		1698		468		1919		340		104		657		1,233		147		1668		512		2026		347		93		10,446		10,593		10,847		10,965		11,141		11,126		11,126		11,188		11,329		11,380		11,621		11,831		1,971		2,035		2,058		2,069		2,113		2,166		749		698		696		697		672		670		11,178		11,306		11,402		11,566		11,798				117539		20196		57629		104313		121921		17922		112971		297464		85		121575		20761		57926		107416		122511		18507		116198		311684		19.05		16.98		10247.58		1,341		1,473				10,445																0																						0		0		652		361		94

		188		Norrtälje		12,415,662		12,805,696		60,668		61,534		62,113		62,644		63,146		63,619		19.72		19.72				19.05		16.98				-40		162		-119		-186		60,808		61,769		3076		4,305		631		5507		1865		12304		3116		691		3170		4,393		616		5632		1913		12525		3240		711		55,225		55,528		55,927		56,080		56,245		56,634		56,634		56,845		57,568		58,669		59,420		60,808		7,137		7,010		6,934		6,963		7,147		7,372		2,750		2,768		2,828		2,885		2,975		3,076		56,796		57,464		58,478		59,333		60,668				109460		17767		57629		106324		127458		20210		118994		299165		110		113179		18335		57926		109454		127201		20819		122666		305178		19.05		16.98		112795.79		8,430		8,211				55,132																0																						0		0		0		0		0

		191		Sigtuna		9,906,957		10,291,406		46,982		47,923		48,374		48,788		49,179		49,548		20.00		20.00				19.05		16.98				1,189		1,274		-669		-560		47,146		48,130		3409		4,388		647		5480		1654		5255		1397		232		3495		4,496		635		5699		1703		5250		1467		235		37,793		38,372		39,219		39,990		41,329		42,272		42,272		43,372		44,085		44,786		46,274		47,146		6,336		6,390		6,526		6,704		6,968		7,134		2,893		2,920		2,987		3,049		3,234		3,409		43,218		44,027		44,599		46,115		46,982				112412		17089		57629		104029		119694		20915		118410		304369		400		116163		17721		57926		107362		120435		21820		122590		314581		19.05		16.98		20675.69		2,607		2,624				37,588																0																						0		0		0		0		0

		192		Nynäshamn		5,927,239		6,122,447		28,048		28,224		28,489		28,733		28,963		29,180		19.85		19.85				19.05		16.98				-376		108		-424		-752		28,109		28,290		1689		2,214		317		2856		911		4821		1088		209		1726		2,273		338		2877		926		4816		1172		215		25,353		25,499		25,781		26,032		26,248		26,572		26,572		26,796		27,041		27,500		27,752		28,109		3,680		3,614		3,616		3,624		3,675		3,767		1,504		1,516		1,565		1,587		1,619		1,689		26,743		26,975		27,439		27,703		28,048				112222		20823		57629		104308		122267		20924		118920		313022		0		115979		21252		57926		107414		123803		21430		120600		321666		19.05		16.98		23604.15		2,590		2,707				25,301																0																						0		0		0		0		0

		305		Håbo		4,800,524		4,966,001		21,013		21,440		21,642		21,827		22,002		22,167		21.34		21.34				19.14		17.07				-361		-637		-2,112		-1,849		21,083		21,564		1358		2,097		268		2732		858		3124		530		96		1396		2,129		269		2794		870		3148		590		88		18,931		19,225		19,452		19,629		19,715		19,883		19,883		19,968		20,034		20,279		20,737		21,083		3,301		3,295		3,291		3,389		3,503		3,590		1,302		1,268		1,214		1,218		1,278		1,358		19,936		20,042		20,251		20,613		21,013				117032		20330		57629		102233		118231		18200		113698		303319		401		120882		20830		57926		105397		120738		19013		118282		302731		19.14		17.07		15247.28		1,780		1,805				18,830																0																						0		0		0		0		0

		319		Älvkarleby		1,821,380		1,850,219		9,407		9,339		9,427		9,508		9,584		9,656		22.69		22.69				19.14		17.07				1,095		1,474		-1,802		-1,868		9,402		9,392		514		783		103		998		278		1668		436		129		504		807		133		997		296		1702		438		126		9,095		9,064		9,068		9,103		9,089		9,059		9,059		9,132		9,169		9,293		9,445		9,402		1,161		1,164		1,191		1,208		1,260		1,276		514		523		499		521		506		514		9,146		9,187		9,239		9,372		9,407				112110		18793		57629		102626		143277		19603		117981		316660		0		115820		19414		57926		105768		142541		20261		122656		321223		19.14		17.07		9309.46		329		259				9,111																0																						0		0		0		0		0

		330		Knivsta		4,241,806		4,476,909		17,943		18,671		18,847		19,008		19,160		19,304		20.91		21.61				19.14		17.07				3,752		1,983		-1,700		-1,757		18,064		18,720		1474		2,146		287		2723		654		1958		389		87		1499		2,189		346		2748		734		2029		403		90		13,954

mnor2: mnor2:
Siffrorna från SCB.se på församlingsnivå. Enligt Uppsala kommun ska dock sifran vara 12214 pga en ny gränsdragning.		14,259		14,477		14,724		14,965		15,279		15,279		15,580		16,105		16,869		17,323		18,064		2,725		2,829		2,890		3,054		3,173		3,377		1,255		1,290		1,278		1,360		1,389		1,474		15,538		16,048		16,819		17,240		17,943				112518		18692		57629		104105		123130		18638		117374		293594		1,494		116254		19300		57926		107260		122235		18911		119350		302277		19.14		17.07		13663.49		1,510		1,306				13,881																0																						0		0		0		0		0

		331		Heby		2,595,902		2,656,863		13,837		13,879		14,010		14,130		14,243		14,350		22.50		22.50				19.14		17.07				285		149		411		-111		13,854		13,910		798		1,012		151		1312		506		2457		737		145		784		1,074		158		1337		484		2494		753		157		13,492		13,407		13,355		13,382		13,381		13,364		13,364		13,450		13,490		13,594		13,755		13,854		1,831		1,770		1,746		1,746		1,796		1,818		669		693		733		739		781		798		13,442		13,464		13,562		13,763		13,837				108304		16715		57629		106229		133468		20779		119438		312684		0		111823		17456		57926		109189		129164		21353		121340		311124		19.14		17.07		14227.47		497		398				13,492																0																						0		0		0		0		0

		360		Tierp		3,874,673		3,999,085		20,898		21,140		21,339		21,522		21,695		21,858		20.99		21.29				19.14		17.07				1,201		1,493		759		684		20,930		21,127		1276		1,570		215		2044		630		3643		1050		255		1288		1,665		266		2075		649		3667		1058		261		20,068		20,153		20,044		20,125		20,077		20,156		20,156		20,144		20,245		20,547		20,744		20,930		2,719		2,609		2,605		2,655		2,651		2,674		1,077		1,105		1,089		1,110		1,205		1,276		20,160		20,195		20,487		20,717		20,898				108582		15736		57629		107826		134416		21261		120867		306298		0		112224		16291		57926		110884		135135		21856		124735		311488		19.14		17.07		21344.72		928		714				20,054																0																						0		0		0		0		0

		380		Uppsala		48,371,610		50,368,501		219,295		224,519		226,630		228,569		230,402		232,129		21.14		21.14				19.14		17.07				-2,340		-2,848		-61		11		219,914		225,164		13154		17,804		2623		22076		6590		27949		6968		1792		13268		18,364		2658		22870		6892		28578		7257		1834		187,541		190,668		194,751		197,787		200,001		202,625		202,625		205,199		207,362		210,126		214,559		219,914		24,768		24,899		25,305		26,209		27,240		28,666		12,551		12,610		12,592		12,704		12,826		13,154		205,015		207,611		210,003		213,891		219,295				112609		18727		57629		102157		115177		20311		116038		294100		552		116347		19339		57926		105360		116729		20830		118941		300482		19.14		17.07		83376.28		11,953		10,948				187,348																0																						0		0		0		0		0

		381		Enköping		9,128,634		9,484,111		43,673		44,230		44,646		45,028		45,389		45,729		21.34		21.34				19.14		17.07				-498		-321		202		68		43,797		44,429		2696		3,657		508		4672		1509		6842		1848		418		2713		3,848		628		4781		1538		6908		1908		415		38,768		38,978		39,360		39,759		40,015		40,349		40,349		40,656		41,163		41,893		42,988		43,797		5,715		5,731		5,721		5,844		6,024		6,181		2,279		2,358		2,371		2,434		2,542		2,696		40,579		41,045		41,772		42,753		43,673				110152		17301		57629		104482		125026		19455		116916		299276		38		113810		17954		57926		107679		123443		20099		120285		308471		19.14		17.07		30771.85		2,968		2,976				38,723																0																						0		0		0		0		0

		382		Östhammar		4,610,905		4,730,811		21,954		22,022		22,229		22,419		22,599		22,768		21.69		21.69				19.14		17.07				-669		-961		-1,198		-1,075		21,927		22,048		1229		1,649		228		2081		646		4365		1149		281		1220		1,668		257		2089		635		4449		1190		272		21,421		21,434		21,391		21,373		21,387		21,262		21,262		21,352		21,374		21,563		21,822		21,927		2,794		2,702		2,653		2,672		2,695		2,727		1,075		1,116		1,115		1,121		1,193		1,229		21,323		21,403		21,484		21,775		21,954				108164		17807		57629		104915		139011		20374		120251		307194		0		111724		18374		57926		107994		139434		21006		120520		313962		19.14		17.07		30761.98		2,153		1,867				21,417																0																						0		0		0		0		0

		428		Vingåker		1,622,452		1,650,423		9,187		9,132		9,218		9,297		9,372		9,442		22.73		22.67				19.87		17.80				1,889		2,303		94		84		9,180		9,136		501		731		87		1019		336		1856		419		95		502		730		110		975		357		1855		436		93		9,082		9,000		8,911		8,893		8,824		8,775		8,775		8,835		8,919		8,953		9,099		9,180		1,267		1,280		1,280		1,243		1,294		1,355		413		428		433		460		483		501		8,795		8,888		8,918		9,072		9,187				104800		16859		57629		108480		126157		20140		124459		314630		0		108398		17507		57926		111776		129476		21056		126991		320344		19.87		17.80		7716.35		281		157				9,135																0																						0		0		0		0		0

		461		Gnesta		2,215,703		2,287,851		10,985		11,203		11,308		11,405		11,496		11,582		22.18		22.12				19.87		17.80				265		151		-216		-260		11,019		11,237		691		982		132		1269		345		2007		424		96		681		1,023		152		1299		361		2057		453		108		10,031		10,179		10,318		10,360		10,345		10,442		10,442		10,409		10,513		10,649		10,861		11,019		1,472		1,454		1,450		1,469		1,505		1,614		622		630		628		644		659		691		10,409		10,491		10,609		10,838		10,985				112269		18771		57629		105915		125828		19909		120763		303899		398		115971		19390		57926		109064		127763		20318		120636		304988		19.87		17.80		12215.62		996		1,056				10,012																0																						0		0		0		0		0

		480		Nyköping		11,511,742		11,844,287		55,396		55,947		56,473		56,956		57,413		57,843		21.48		21.42				19.87		17.80				1,117		1,429		563		595		55,467		56,011		3272		4,633		646		5885		1822		9692		2788		637		3308		4,705		672		6030		1860		9774		2858		658		50,760		50,973		51,209		51,644		51,896		52,336		52,336		53,038		53,508		54,262		54,924		55,467		6,849		7,003		7,057		7,258		7,452		7,707		2,969		3,031		3,061		3,113		3,170		3,272		52,928		53,472		54,119		54,833		55,396				110013		18719		57629		103965		124625		19615		117472		304634		0		113697		19328		57926		107137		126788		20300		118565		307918		19.87		17.80		38044.88		3,834		3,378				50,694																0																						0		0		0		0		0

		481		Oxelösund		2,379,981		2,419,906		12,013		12,027		12,140		12,244		12,342		12,435		22.28		22.22				19.87		17.80				-1,046		125		-781		-590		12,008		12,062		666		912		129		1120		320		2452		717		144		706		947		142		1177		304		2454		736		148		11,148		11,170		11,126		11,193		11,250		11,236		11,236		11,403		11,551		11,701		11,921		12,008		1,238		1,286		1,305		1,314		1,366		1,440		582		575		576		615		634		666		11,389		11,516		11,673		11,847		12,013				110225		15769		57629		101377		128086		21072		117235		310944		0		114078		16281		57926		104920		133368		21927		122160		315538		19.87		17.80		9394.56		841		635				11,094																0																						0		0		0		0		0

		482		Flen		2,922,040		2,973,762		16,928		16,712		16,869		17,013		17,149		17,278		22.33		22.27				19.87		17.80				2,753		3,779		961		969		16,864		16,705		915		1,340		203		1746		623		3472		878		210		942		1,338		185		1758		630		3475		898		214		16,191		16,133		16,139		16,028		16,063		16,019		16,019		16,156		16,242		16,440		16,830		16,864		2,269		2,276		2,279		2,331		2,380		2,369		772		777		808		848		887		915		16,083		16,231		16,414		16,692		16,928				107993		17242		57629		106163		131632		20182		121297		305810		0		111826		17870		57926		109464		132869		20945		123880		319160		19.87		17.80		14868.82		937		677				16,185																0																						0		0		0		0		0

		483		Katrineholm		6,363,174		6,474,673		34,073		34,425		34,749		35,046		35,327		35,592		22.18		22.12				19.87		17.80				2,461		2,563		2,044		2,304		34,133		34,550		2146		2,762		378		3599		1229		5646		1699		412		2194		2,830		428		3648		1261		5737		1751		390		32,162		32,207		32,303		32,428		32,409		32,549		32,549		32,930		33,268		33,462		33,722		34,133		4,473		4,495		4,607		4,690		4,752		4,828		1,741		1,804		1,879		1,930		2,015		2,146		32,890		33,208		33,455		33,611		34,073				110219		17264		57629		105208		121481		20064		118703		310601		0		113937		17894		57926		108389		120512		20735		121101		321637		19.87		17.80		20153.30		1,881		1,352				32,138																0																						0		0		0		0		0

		484		Eskilstuna		19,654,320		20,339,301		104,616		105,727		106,721		107,634		108,497		109,310		22.08		22.02				19.87		17.80				2,223		2,454		168		172		104,709		105,924		6626		9,079		1310		11455		3785		15495		4119		1014		6727		9,297		1301		11808		3828		15572		4219		977		93,343		94,785		95,577		96,311		97,596		98,765		98,765		99,729		100,923		102,065		103,684		104,709		13,453		13,696		14,032		14,295		14,767		15,240		5,939		6,020		6,171		6,324		6,470		6,626		99,692		100,849		101,882		103,295		104,616				112649		18709		57629		103542		123468		20650		120896		308626		0		116403		19314		57926		106778		125278		21332		124084		318299		19.87		17.80		57021.92		6,715		5,459				93,101																0																						0		0		0		0		0

		486		Strängnäs		7,699,830		7,935,026		34,937		35,620		35,955		36,263		36,554		36,828		21.73		21.67				19.87		17.80				-620		-417		-912		-911		35,045		35,761		1982		3,210		400		4147		1210		6135		1435		306		2053		3,265		458		4186		1274		6295		1496		306		31,435		31,715		32,024		32,419		32,687		33,072		33,072		33,389		33,878		34,102		34,609		35,045		4,774		4,873		4,970		5,066		5,251		5,357		1,983		2,009		2,008		1,966		1,929		1,982		33,313		33,825		34,078		34,527		34,937				109870		17067		57629		103553		123794		19059		118226		302142		0		113598		17692		57926		106702		126076		19670		120340		310950		19.87		17.80		29056.51		2,935		3,006				31,378																0																						0		0		0		0		0

		488		Trosa		2,904,117		3,080,112		12,862		13,249		13,374		13,488		13,596		13,698		21.66		21.60				19.87		17.80				-1,589		-2,235		-1,122		-1,235		12,916		13,309		730		1,146		171		1463		428		2569		466		102		786		1,154		146		1477		480		2637		507		101		11,038		11,362		11,446		11,462		11,493		11,529		11,529		11,680		11,864		12,078		12,447		12,916		1,731		1,691		1,729		1,755		1,810		1,891		685		674		662		682		709		730		11,635		11,860		12,035		12,371		12,862				112151		18772		57629		102036		128868		17970		117296		295718		906		115940		19410		57926		105152		128360		18576		119723		301140		19.87		17.80		13627.04		1,629		1,382				11,014																0																						0		0		0		0		0

		509		Ödeshög		960,303		982,597		5,366		5,297		5,347		5,393		5,436		5,477		21.60		21.60				18.93		16.86				888		628		-722		-634		5,343		5,323		291		401		48		536		188		1094		284		73		298		395		60		517		167		1093		296		70		5,371		5,350		5,314		5,284		5,245		5,200		5,200		5,174		5,240		5,236		5,335		5,343		727		710		700		693		712		724		233		235		244		259		264		291		5,190		5,228		5,233		5,306		5,366				104783		16761		57629		107155		125349		19369		118886		304833		0		108560		17394		57926		110302		133696		19899		123145		298114		18.93		16.86		4496.92		103		34				5,368																0																						0		0		0		0		0

		512		Ydre		684,975		711,476		3,739		3,749		3,784		3,816		3,847		3,876		21.95		21.95				18.93		16.86				3,262		3,087		-2,055		-2,289		3,733		3,743		204		277		33		366		129		799		215		47		204		261		38		355		123		821		212		53		3,760		3,726		3,672		3,672		3,666		3,612		3,612		3,617		3,660		3,658		3,675		3,733		450		455		473		468		497		495		174		170		187		188		184		204		3,613		3,665		3,651		3,665		3,739				106100		16742		57629		115716		135575		19924		126789		319886		0		109653		17292		57926		118964		139366		20228		130323		322435		18.93		16.86		3872.08		123		88				3,766																0																						0		0		0		0		0

		513		Kinda		1,906,843		1,959,982		9,874		9,897		9,990		10,075		10,156		10,232		20.95		20.95				18.93		16.86				1,451		1,026		-264		-128		9,882		9,915		551		781		96		1059		312		1932		556		107		537		769		104		1041		330		1960		566		101		9,947		9,885		9,811		9,762		9,799		9,744		9,744		9,802		9,795		9,795		9,874		9,882		1,360		1,378		1,339		1,336		1,351		1,371		500		531		520		522		514		551		9,796		9,794		9,837		9,882		9,874				104982		17236		57629		109722		136589		19510		119203		311051		0		108271		17833		57926		112848		132479		20190		121707		318391		18.93		16.86		13330.13		598		384				9,945																0																						0		0		0		0		0

		560		Boxholm		1,048,797		1,074,617		5,449		5,449		5,500		5,547		5,591		5,633		21.82		21.82				18.93		16.86				280		-366		346		440		5,453		5,449		320		398		61		496		185		1049		256		91		312		396		55		497		184		1077		257		79		5,223		5,260		5,248		5,221		5,205		5,206		5,206		5,278		5,322		5,328		5,373		5,453		694		690		682		659		662		681		268		282		300		317		316		320		5,268		5,315		5,316		5,351		5,449				112195		16714		57629		104669		140293		19231		112950		290119		0		115903		17360		57926		107725		142099		20345		114259		304658		18.93		16.86		8184.22		425		178				5,210																0																						0		0		0		0		0

		561		Åtvidaberg		2,262,827		2,294,161		11,611		11,532		11,640		11,740		11,834		11,923		21.95		21.95				18.93		16.86				-633		-356		-150		-434		11,631		11,537		640		868		123		1131		390		2204		646		126		641		875		129		1130		380		2228		665		129		11,658		11,543		11,498		11,504		11,517		11,446		11,446		11,460		11,472		11,545		11,617		11,631		1,652		1,621		1,565		1,590		1,573		1,521		541		561		562		567		607		640		11,455		11,440		11,520		11,624		11,611				104870		16752		57629		106599		133627		19450		120674		313823		0		108495		17428		57926		109628		133871		19816		122030		319384		18.93		16.86		9622.90		556		369				11,653																0																						0		0		0		0		0

		562		Finspång		4,309,843		4,431,492		21,515		21,707		21,911		22,098		22,275		22,442		22.15		22.15				18.93		16.86				337		745		537		671		21,577		21,758		1256		1,667		282		2065		708		3938		1152		235		1242		1,745		259		2168		725		3941		1183		241		20,703		20,589		20,733		20,747		20,763		20,791		20,791		20,903		21,150		21,199		21,526		21,577		2,666		2,633		2,664		2,632		2,755		2,773		1,117		1,166		1,197		1,202		1,299		1,256		20,848		21,102		21,215		21,404		21,515				110372		15815		57629		105803		128647		19654		119212		315604		0		114000		16338		57926		108930		129794		20312		122355		314439		18.93		16.86		18512.36		2,252		703				20,740																0																						0		0		0		0		0

		563		Valdemarsvik		1,415,150		1,428,528		7,900		7,955		8,030		8,099		8,164		8,225		22.48		22.48				18.93		16.86				-331		-205		2,110		1,688		7,920		7,956		365		547		74		712		245		1918		413		116		383		547		77		705		243		1949		432		113		7,949		7,852		7,811		7,760		7,662		7,597		7,597		7,585		7,657		7,747		7,809		7,920		920		898		893		898		919		957		304		300		290		329		344		365		7,596		7,634		7,744		7,756		7,900				103226		17750		57629		107360		138670		19494		123292		315116		0		107163		18313		57926		110628		139352		20262		123759		321275		18.93		16.86		10810.06		661		499				7,976																0																						0		0		0		0		0

		580		Linköping		33,927,579		35,130,136		158,245		160,754		162,266		163,654		164,966		166,203		20.20		20.20				18.93		16.86				-1,937		-2,206		-206		-259		158,520		161,034		9582		12,858		1868		16087		4934		19814		6149		1588		9473		13,248		1966		16607		5037		20099		6302		1580		140,367		141,863		144,690		146,416		147,334		148,521		148,521		150,202		151,881		152,966		155,817		158,520		18,962		19,152		19,357		19,650		20,334		21,021		8,850		9,018		9,213		9,240		9,405		9,582		150,088		151,702		153,144		155,539		158,245				112617		18726		57629		102350		118832		19221		113035		296104		181		116345		19336		57926		105567		120495		19907		115189		302654		18.93		16.86		70292.34		9,665		8,853				140,351																0																						0		0		0		0		0

		581		Norrköping		27,845,747		28,908,792		140,851		141,515		142,846		144,068		145,223		146,312		21.75		21.75				18.93		16.86				507		458		1,001		1,000		140,927		141,676		8790		11,914		1634		14974		4633		19888		5493		1315		8608		12,195		1807		15237		4662		20190		5506		1315		126,680		128,060		129,254		130,050		130,623		132,124		132,124		133,749		135,283		137,035		139,363		140,927		17,477		17,719		17,915		18,450		19,052		19,607		8,001		8,292		8,460		8,508		8,610		8,790		133,696		135,096		136,863		138,817		140,851				112639		18715		57629		102614		125406		20404		119508		304413		0		116370		19320		57926		105755		126864		21066		121490		311698		18.93		16.86		74732.26		8,156		7,387				126,489																0																						0		0		0		0		0

		582		Söderköping		3,018,011		3,073,399		14,544		14,595		14,732		14,858		14,977		15,089		21.18		21.18				18.93		16.86				-783		-526		1,575		1,688		14,521		14,618		878		1,236		186		1575		467		2708		642		144		886		1,266		194		1578		508		2801		639		152		14,020		13,959		14,042		14,024		14,043		14,143		14,143		14,195		14,268		14,240		14,402		14,521		2,018		1,952		1,947		1,935		1,982		2,042		818		817		862		873		864		878		14,177		14,284		14,262		14,397		14,544				112229		18786		57629		104400		127051		19209		119118		304057		0		115971		19410		57926		107493		126791		19693		119574		309449		18.93		16.86		17599.72		1,399		1,406				14,025																0																						0		0		0		0		0

		583		Motala		8,343,276		8,559,573		43,498		43,631		44,041		44,418		44,774		45,110		21.70		21.70				18.93		16.86				-582		-125		313		452		43,549		43,687		2438		3,532		477		4594		1444		7317		2092		486		2475		3,583		508		4611		1519		7369		2116		501		42,060		41,953		41,843		41,955		41,828		41,867		41,867		42,187		42,556		42,903		43,258		43,549		5,625		5,606		5,677		5,739		5,863		6,038		2,279		2,287		2,302		2,327		2,371		2,438		42,134		42,510		42,870		43,235		43,498				109834		17267		57629		103923		124892		19519		117408		299777		0		113551		17896		57926		107091		124453		20161		121092		305954		18.93		16.86		31874.35		3,775		2,172				42,007																0																						0		0		0		0		0

		584		Vadstena		1,499,917		1,538,345		7,413		7,493		7,563		7,628		7,689		7,747		22.80		22.80				18.93		16.86				410		-138		116		27		7,421		7,514		342		459		70		629		232		1682		506		124		342		470		75		653		223		1717		505		122		7,536		7,475		7,420		7,391		7,317		7,338		7,338		7,383		7,393		7,407		7,348		7,421		945		900		862		862		834		861		271		291		301		342		328		342		7,374		7,400		7,396		7,348		7,413				103226		16400		57629		102629		130611		19274		120939		301402		0		106588		17097		57926		105890		128132		20239		123251		304323		18.93		16.86		5898.13		497		421				7,557																0																						0		0		0		0		0

		586		Mjölby		5,426,932		5,584,917		27,015		27,286		27,543		27,779		28,002		28,212		21.90		21.90				18.93		16.86				-464		-361		166		214		27,019		27,373		1633		2,342		320		2921		895		4320		1223		290		1694		2,348		310		2984		897		4375		1231		295		25,535		25,654		25,770		25,856		26,073		26,195		26,195		26,313		26,428		26,602		26,708		27,019		3,493		3,508		3,515		3,585		3,667		3,816		1,532		1,540		1,502		1,525		1,574		1,633		26,305		26,405		26,543		26,649		27,015				110093		17343		57629		103102		127258		19562		119697		306031		0		113854		17944		57926		106261		131083		20259		120220		314684		18.93		16.86		19974.16		2,675		1,469				25,503																0																						0		0		0		0		0

		604		Aneby		1,305,832		1,345,032		6,774		6,799		6,863		6,922		6,977		7,029		22.09		22.09				19.14		17.07				-491		-218		-54		118		6,776		6,832		446		558		85		686		229		1106		297		73		468		582		89		702		218		1122		308		74		6,506		6,523		6,446		6,393		6,415		6,407		6,407		6,375		6,426		6,537		6,603		6,776		840		796		807		835		855		915		347		344		366		382		408		446		6,361		6,423		6,525		6,621		6,774				106260		16912		57629		108208		132090		18793		118446		296139		0		110127		17599		57926		111226		129768		19204		119100		301128		19.14		17.07		5525.94		218		75				6,493																0																						0		0		0		0		0

		617		Gnosjö		1,983,294		2,033,521		9,701		9,766		9,858		9,942		10,022		10,097		22.24		22.24				19.14		17.07				-507		-421		-627		-815		9,733		9,776		572		841		115		1122		373		1444		390		108		606		806		106		1116		369		1470		399		115		9,657		9,658		9,536		9,546		9,400		9,354		9,354		9,406		9,509		9,514		9,615		9,733		1,449		1,462		1,497		1,473		1,481		1,495		507		511		521		529		549		572		9,388		9,465		9,509		9,609		9,701				110400		16094		57629		105666		125944		17127		118169		300428		0		114248		16410		57926		108677		130544		17631		115968		303778		19.14		17.07		4629.02		300		102				9,682																0																						0		0		0		0		0

		642		Mullsjö		1,414,515		1,449,803		7,310		7,313		7,382		7,445		7,505		7,561		21.84		22.34				19.14		17.07				793		476		-525		-129		7,328		7,324		460		709		101		868		257		1326		307		77		443		686		92		870		253		1341		309		76		7,046		7,086		7,027		7,033		7,034		7,070		7,070		7,039		7,109		7,157		7,226		7,328		1,053		1,023		1,043		1,043		1,063		1,125		460		452		436		458		442		460		7,018		7,103		7,145		7,237		7,310				112270		17141		57629		103036		138473		17750		109778		303102		0		115969		17724		57926		106098		135995		18692		115403		315559		19.14		17.07		7920.78		462		243				7,046																0																						0		0		0		0		0

		643		Habo		2,390,070		2,501,577		11,803		12,104		12,218		12,323		12,422		12,515		22.17		22.17				19.14		17.07				1,815		1,261		-2,708		-2,451		11,845		12,140		1027		1,340		197		1666		392		1649		346		65		1031		1,395		221		1705		418		1671		383		68		10,375		10,526		10,674		10,741		10,828		10,879		10,879		10,975		11,110		11,314		11,586		11,845		1,748		1,826		1,863		1,900		1,961		2,058		876		885		910		963		973		1,027		10,948		11,104		11,231		11,576		11,803				112567		18704		57629		104626		127256		16220		115319		302269		677		116304		19305		57926		107754		130576		16590		111619		309826		19.14		17.07		11382.31		994		787				10,365																0																						0		0		0		0		0

		662		Gislaved		5,891,486		6,045,418		29,620		29,809		30,089		30,346		30,589		30,818		22.13		21.99				19.14		17.07				-97		225		-46		86		29,629		29,857		1765		2,603		358		3371		1131		4351		1345		289		1783		2,662		356		3445		1178		4382		1351		311		29,330		29,380		29,212		29,111		28,868		28,732		28,732		28,713		28,737		29,272		29,478		29,629		4,293		4,284		4,274		4,392		4,420		4,502		1,582		1,590		1,606		1,686		1,738		1,765		28,691		28,712		29,182		29,435		29,620				110440		16133		57629		105609		122703		18437		116226		303711		0		114138		16604		57926		108766		122141		19033		117826		308723		19.14		17.07		11512.19		972		382				29,333																0																						0		0		0		0		0

		665		Vaggeryd		2,734,343		2,850,033		13,834		13,946		14,077		14,197		14,311		14,418		21.49		21.49				19.14		17.07				-780		-1,142		-118		-326		13,840		13,980		897		1,287		205		1622		471		2074		525		168		892		1,319		185		1672		482		2093		542		144		12,939		12,981		12,959		12,991		13,160		13,148		13,148		13,209		13,229		13,372		13,644		13,840		1,904		1,871		1,949		1,998		2,054		2,093		873		879		874		883		907		897		13,206		13,210		13,368		13,540		13,834				110675		16261		57629		104728		128749		17652		114707		301715		0		114330		16735		57926		107748		130427		18163		118257		309168		19.14		17.07		12756.34		900		499				12,930																0																						0		0		0		0		0

		680		Jönköping		28,960,976		30,093,915		137,171		139,147		140,455		141,657		142,793		143,863		21.34		21.64				19.14		17.07				-1,989		-2,139		480		761		137,481		139,222		8439		11,605		1739		14364		4364		18855		5808		1454		8352		11,945		1744		14801		4442		18998		5885		1475		123,709		125,154		126,331		127,382		128,305		129,478		129,478		130,798		132,140		133,310		135,297		137,481		16,961		17,058		17,255		17,657		18,147		18,728		8,107		8,286		8,319		8,378		8,315		8,439		130,595		132,072		133,266		135,103		137,171				112628		18716		57629		102175		117824		18614		115575		298201		114		116360		19321		57926		105395		118088		19292		118802		302723		19.14		17.07		72062.93		8,753		8,092				123,500																0																						0		0		0		0		0

		682		Nässjö		5,904,471		6,101,939		31,131		31,465		31,761		32,033		32,290		32,532		22.19		22.19				19.14		17.07				1,132		1,543		1,393		1,793		31,178		31,477		1971		2,641		393		3372		1109		4782		1401		404		2084		2,649		376		3460		1136		4855		1419		392		29,461		29,511		29,489		29,339		29,367		29,382		29,382		29,516		29,907		30,451		30,820		31,178		4,167		4,204		4,245		4,318		4,399		4,481		1,614		1,613		1,693		1,819		1,920		1,971		29,493		29,805		30,407		30,711		31,131				110607		17317		57629		104445		122812		18888		120585		302566		0		114432		17924		57926		107719		125252		19519		120725		310836		19.14		17.07		20888.98		2,023		732				29,413																0																						0		0		0		0		0

		683		Värnamo		7,228,939		7,476,599		34,123		34,372		34,695		34,992		35,273		35,537		21.52		21.52				19.14		17.07				-1,700		-1,445		606		765		34,206		34,428		1950		2,861		395		3755		1161		5199		1595		370		1952		2,909		427		3728		1250		5236		1611		391		32,930		32,823		32,753		32,833		32,934		33,012		33,012		33,155		33,334		33,473		33,906		34,206		4,684		4,665		4,671		4,653		4,828		4,916		1,889		1,908		1,930		1,923		1,941		1,950		33,106		33,302		33,478		33,840		34,123				110309		16016		57629		104317		116396		18565		117073		303873		0		113979		16473		57926		107405		119149		19153		119555		310749		19.14		17.07		20572.24		1,792		1,499				32,911																0																						0		0		0		0		0

		684		Sävsjö		2,088,018		2,149,588		11,462		11,581		11,690		11,790		11,885		11,974		21.92		21.92				19.14		17.07				2,055		2,460		1,079		1,059		11,496		11,631		708		1,022		155		1322		383		1907		630		148		732		1,027		127		1338		432		1940		633		147		10,937		10,883		10,871		10,830		10,871		10,844		10,844		10,969		11,100		11,228		11,396		11,496		1,581		1,570		1,611		1,638		1,637		1,705		608		605		642		667		685		708		10,946		11,083		11,216		11,338		11,462				110535		16161		57629		106271		132085		18324		120248		295141		0		114291		16581		57926		109500		130431		18763		122310		312287		19.14		17.07		6847.19		392		66				10,962																0																						0		0		0		0		0

		685		Vetlanda		5,362,917		5,479,220		27,381		27,477		27,735		27,972		28,196		28,407		21.51		22.01				19.14		17.07				346		509		153		600		27,415		27,504		1623		2,297		347		2905		987		4624		1434		349		1598		2,351		324		2952		985		4725		1452		359		26,365		26,343		26,350		26,304		26,302		26,297		26,297		26,419		26,647		26,873		27,241		27,415		3,649		3,614		3,592		3,673		3,785		3,892		1,499		1,526		1,543		1,579		1,625		1,623		26,384		26,626		26,827		27,174		27,381				110422		16021		57629		107002		124480		18277		116948		293144		0		114055		16501		57926		110062		128034		18760		119152		302219		19.14		17.07		20206.98		1,341		717				26,378																0																						0		0		0		0		0

		686		Eksjö		3,461,403		3,536,803		17,434		17,637		17,803		17,955		18,099		18,235		22.26		22.26				19.14		17.07				-119		254		1,102		1,690		17,416		17,667		1013		1,342		204		1729		584		3066		925		228		1055		1,375		190		1775		620		3138		952		214		16,435		16,312		16,353		16,244		16,304		16,368		16,368		16,464		16,598		16,790		17,129		17,416		2,122		2,098		2,094		2,108		2,243		2,313		801		820		858		876		947		1,013		16,466		16,641		16,776		17,100		17,434				108353		17205		57629		105560		118679		19697		118801		310091		0		112121		17837		57926		108744		122472		20533		120805		317953		19.14		17.07		12909.20		986		583				16,470																0																						0		0		0		0		0

		687		Tranås		3,593,107		3,647,078		18,896		18,972		19,150		19,314		19,469		19,615		22.01		22.01				19.14		17.07				1,472		1,815		755		630		18,894		18,987		1036		1,558		220		2034		641		3240		1116		246		997		1,613		245		2072		670		3218		1130		264		17,920		18,066		18,043		18,119		18,108		18,145		18,145		18,197		18,416		18,546		18,794		18,894		2,483		2,526		2,549		2,578		2,615		2,675		973		1,013		988		1,017		1,034		1,036		18,149		18,395		18,495		18,718		18,896				110189		15981		57629		103782		124153		19083		116556		300109		0		113727		16486		57926		107051		123977		19537		120824		299292		19.14		17.07		10675.14		1,300		598				17,911																0																						0		0		0		0		0

		760		Uppvidinge		1,772,127		1,815,651		9,559		9,560		9,650		9,733		9,811		9,885		21.61		21.61				19.77		17.70				2,394		2,167		-606		-330		9,561		9,581		514		761		117		978		363		1663		504		174		544		764		91		1010		355		1668		471		159		9,484		9,347		9,320		9,244		9,216		9,276		9,276		9,288		9,222		9,319		9,508		9,561		1,253		1,263		1,260		1,285		1,300		1,341		473		479		473		473		498		514		9,237		9,247		9,307		9,443		9,559				110126		15892		57629		110189		129273		19519		119338		297261		0		113983		16323		57926		113222		132557		20333		124440		307412		19.77		17.70		4207.85		194		26				9,477																0																						0		0		0		0		0

		761		Lessebo		1,462,642		1,493,206		8,791		8,815		8,898		8,974		9,046		9,114		21.81		21.81				19.77		17.70				4,412		5,207		-1,623		-1,895		8,806		8,780		582		836		93		1095		349		1478		415		106		591		855		124		1074		344		1494		399		111		8,070		8,085		8,165		8,139		8,077		8,012		8,012		8,059		8,256		8,516		8,760		8,806		1,135		1,170		1,227		1,322		1,378		1,444		421		420		462		517		520		582		8,017		8,229		8,420		8,645		8,791				110727		17116		57629		107875		128101		19358		118776		309526		0		114476		17772		57926		111110		136979		20347		123982		325583		19.77		17.70		4236.52		260		51				8,049																0																						0		0		0		0		0

		763		Tingsryd		2,241,397		2,300,448		12,413		12,408		12,525		12,632		12,733		12,828		21.07		21.07				19.77		17.70				2,982		3,183		1,321		1,888		12,451		12,407		637		902		114		1189		420		2365		828		230		621		918		126		1188		424		2391		833		240		12,600		12,502		12,358		12,231		12,235		12,141		12,141		12,156		12,198		12,260		12,393		12,451		1,471		1,483		1,493		1,520		1,580		1,609		532		555		543		584		595		637		12,141		12,155		12,278		12,344		12,413				107669		15640		57629		108759		137362		20301		121675		308031		0		111154		16116		57926		111754		135828		20677		124346		310572		19.77		17.70		5219.78		270		119				12,580																0																						0		0		0		0		0

		764		Alvesta		3,711,819		3,791,723		19,982		20,114		20,303		20,477		20,641		20,796		21.42		21.42				19.77		17.70				2,573		2,995		-409		-533		20,026		20,150		1343		1,816		244		2345		691		3153		999		237		1384		1,857		251		2359		724		3246		997		236		18,776		18,775		18,757		18,802		18,917		19,034		19,034		19,280		19,503		19,581		19,850		20,026		2,643		2,691		2,763		2,855		2,955		3,036		1,153		1,179		1,239		1,254		1,248		1,343		19,241		19,481		19,593		19,780		19,982				110764		17053		57629		105165		125192		18445		116151		300286		0		114529		17704		57926		108344		129504		19074		118664		301903		19.77		17.70		13670.69		916		433				18,768																0																						0		0		0		0		0

		765		Älmhult		3,788,063		3,844,263		17,084		17,502		17,667		17,818		17,961		18,096		20.96		20.96				19.77		17.70				2,081		2,088		-1,249		-874		17,148		17,568		1156		1,586		222		1966		578		2447		808		204		1212		1,682		251		2080		578		2471		804		209		15,378		15,411		15,570		15,603		15,629		15,724		15,724		15,759		15,908		16,168		16,618		17,148		2,207		2,141		2,158		2,200		2,354		2,544		955		964		1,005		1,060		1,074		1,156		15,768		15,864		16,109		16,556		17,084				110778		17413		57629		107127		122175		19313		120214		306072		656		114541		18052		57926		110438		125802		19917		123083		311303		19.77		17.70		12188.25		1,119		700				15,364																0																						0		0		0		0		0

		767		Markaryd		1,763,529		1,827,048		10,155		10,218		10,314		10,402		10,485		10,564		21.31		21.31				19.77		17.70				968		1,659		-136		-195		10,170		10,260		569		819		100		1062		336		1832		601		124		606		832		114		1084		346		1840		598		129		9,641		9,600		9,559		9,619		9,513		9,477		9,477		9,515		9,549		9,779		9,991		10,170		1,208		1,205		1,209		1,273		1,335		1,398		480		480		467		489		518		569		9,499		9,528		9,775		9,912		10,155				110252		15922		57629		104384		134050		19580		115853		317257		0		114105		16367		57926		107683		134009		20412		118368		327584		19.77		17.70		4265.81		317		89				9,627																0																						0		0		0		0		0

		780		Växjö		18,609,341		19,407,218		91,056		92,271		93,139		93,936		94,689		95,399		20.19		20.19				19.77		17.70				-1,743		-2,029		456		636		91,060		92,567		5705		7,796		1126		9819		2992		12422		3673		874		5655		8,055		1192		10081		3055		12628		3740		873		79,562		81,074		82,023		83,005		83,710		84,800		84,800		85,822		86,970		88,108		89,500		91,060		11,216		11,486		11,646		11,983		12,399		12,811		5,251		5,454		5,569		5,577		5,637		5,705		85,789		86,838		87,979		89,277		91,056				112642		18712		57629		102897		120548		19106		114395		294062		67		116374		19317		57926		106116		121690		19649		115947		298656		19.77		17.70		52819.87		5,832		4,651				79,458																0																						0		0		0		0		0

		781		Ljungby		5,601,348		5,726,960		28,243		28,509		28,777		29,023		29,256		29,475		21.07		21.07				19.77		17.70				-1,654		-1,102		928		1,319		28,297		28,573		1496		2,223		318		2903		890		4735		1498		323		1591		2,225		290		2929		911		4773		1527		358		27,276		27,430		27,410		27,297		27,357		27,423		27,423		27,277		27,522		27,638		28,008		28,297		3,678		3,591		3,620		3,673		3,729		3,793		1,451		1,368		1,378		1,419		1,453		1,496		27,312		27,451		27,601		27,949		28,243				110071		15859		57629		105946		126599		19012		120469		303641		0		113921		16259		57926		109000		126946		19430		123712		308848		19.77		17.70		16455.62		1,784		1,015				27,285																0																						0		0		0		0		0

		821		Högsby		995,341		1,004,773		6,135		6,087		6,144		6,197		6,247		6,294		21.71		21.71				20.36		18.29				5,248		6,042		450		647		6,087		6,094		345		504		76		638		230		1097		310		88		337		532		89		661		218		1137		314		87		5,931		5,930		5,873		5,777		5,768		5,730		5,730		5,718		5,782		5,857		6,080		6,087		743		735		720		775		857		868		246		277		282		302		318		345		5,707		5,742		5,803		5,951		6,135				105117		16920		57629		111384		132072		22011		132765		324261		0		108454		17632		57926		114406		143376		22651		134037		339550		20.36		18.29		1978.86		93		17				5,943																0																						0		0		0		0		0

		834		Torsås		1,257,549		1,281,158		7,090		7,091		7,158		7,219		7,277		7,332		21.43		21.43				20.36		18.29				557		1,031		-377		-601		7,083		7,098		335		523		63		708		244		1456		392		106		357		523		66		713		242		1486		399		100		7,133		7,076		7,044		6,962		6,886		6,858		6,858		6,879		6,925		6,943		7,063		7,083		872		873		855		870		918		952		315		302		304		311		331		335		6,873		6,917		6,965		7,006		7,090				103485		15693		57629		107220		127491		20217		130575		315478		0		107590		16104		57926		110424		131952		21122		131490		333530		20.36		18.29		5736.57		213		41				7,131																0																						0		0		0		0		0

		840		Mörbylånga		2,983,961		3,036,129		14,975		15,011		15,152		15,282		15,405		15,520		21.41		21.41				20.36		18.29				-1,133		-837		1,006		493		15,000		15,048		899		1,355		208		1646		468		3091		695		149		902		1,376		204		1668		473		3124		735		137		13,608		13,737		13,834		14,021		14,138		14,256		14,256		14,368		14,498		14,669		14,916		15,000		1,881		1,910		1,897		1,941		2,045		2,114		851		894		917		913		912		899		14,335		14,510		14,606		14,837		14,975				112219		18767		57629		104336		127180		19234		115350		303187		0		115958		19388		57926		107375		128252		19870		120020		320377		20.36		18.29		25651.19		1,744		1,473				13,597																0																						0		0		0		0		0

		860		Hultsfred		2,508,742		2,544,911		14,563		14,374		14,509		14,633		14,750		14,861		21.91		21.91				20.36		18.29				1,907		2,448		2,408		2,424		14,579		14,360		841		1,138		153		1452		470		2648		845		207		810		1,113		158		1419		491		2659		845		215		14,196		14,046		13,855		13,696		13,515		13,550		13,550		13,635		13,738		13,919		14,607		14,579		1,632		1,605		1,584		1,688		1,908		1,922		602		633		655		682		786		841		13,660		13,711		13,855		14,405		14,563				108311		15842		57629		107587		129803		20307		123017		307079		0		111827		16246		57926		110621		135310		21093		125876		318495		20.36		18.29		4553.55		483		10				14,210																0																						0		0		0		0		0

		861		Mönsterås		2,634,473		2,678,091		13,487		13,565		13,693		13,810		13,921		14,025		21.41		21.41				20.36		18.29				190		553		1,316		1,627		13,498		13,565		783		1,044		150		1306		457		2493		730		157		781		1,079		167		1346		454		2516		746		168		13,114		12,956		12,980		12,909		12,853		12,799		12,799		12,949		13,057		13,144		13,395		13,498		1,673		1,676		1,690		1,683		1,707		1,763		592		654		689		737		772		783		12,907		13,063		13,107		13,237		13,487				110362		15818		57629		104981		132547		21043		126553		311113		0		114027		16316		57926		108029		132626		21476		126952		323954		20.36		18.29		11237.86		670		320				13,139																0																						0		0		0		0		0

		862		Emmaboda		1,743,710		1,780,703		9,349		9,381		9,469		9,550		9,627		9,699		21.71		21.71				20.36		18.29				1,300		1,811		1,990		1,707		9,368		9,400		508		674		93		891		315		1795		536		149		498		701		90		910		315		1822		546		157		9,383		9,331		9,223		9,187		9,039		8,991		8,991		8,964		9,009		9,090		9,348		9,368		1,097		1,070		1,075		1,106		1,183		1,206		370		362		408		422		493		508		8,980		9,018		9,062		9,272		9,349				110153		15620		57629		105879		134511		19821		123215		306083		0		113757		16138		57926		109098		141238		20657		123960		312823		20.36		18.29		3585.66		291		15				9,373																0																						0		0		0		0		0

		880		Kalmar		13,917,349		14,372,746		67,295		68,416		69,059		69,650		70,208		70,734		21.81		21.81				20.36		18.29				-2,632		-2,788		2,150		2,133		67,451		68,510		4033		5,310		743		6669		2120		9771		2917		688		4005		5,586		868		6870		2167		9977		2974		712		61,533		61,693		62,388		62,815		63,055		63,671		63,671		63,887		64,676		65,704		66,571		67,451		7,900		7,860		7,994		8,160		8,476		8,789		3,561		3,654		3,732		3,813		3,924		4,033		64,017		64,607		65,548		66,298		67,295				112609		18735		57629		102542		120382		20258		118684		303244		231		116340		19339		57926		105709		120615		20920		120893		308106		20.36		18.29		38164.51		3,838		3,696				61,549																0																						0		0		0		0		0

		881		Nybro		3,600,604		3,684,142		20,355		20,337		20,528		20,704		20,870		21,026		22.33		22.33				20.36		18.29				-489		535		1,562		1,344		20,406		20,350		1141		1,609		239		2011		671		3612		1158		227		1182		1,635		247		2041		676		3583		1174		246		19,643		19,557		19,576		19,651		19,636		19,486		19,486		19,489		19,714		19,754		20,311		20,406		2,399		2,364		2,366		2,397		2,575		2,682		973		1,001		1,028		1,077		1,099		1,141		19,480		19,626		19,752		20,123		20,355				110250		15868		57629		105735		122048		21348		118969		308085		0		114054		16343		57926		108856		126212		22036		122359		314139		20.36		18.29		11829.99		1,060		228				19,584																0																						0		0		0		0		0

		882		Oskarshamn		5,760,673		5,874,594		26,913		26,926		27,179		27,412		27,632		27,839		22.26		22.26				20.36		18.29				-1,647		-1,234		-178		-111		26,928		26,928		1475		2,099		303		2725		869		4820		1382		276		1491		2,103		306		2728		935		4861		1382		275		26,294		26,309		26,232		26,163		26,166		26,144		26,144		26,212		26,301		26,450		27,006		26,928		3,443		3,414		3,430		3,464		3,549		3,594		1,335		1,359		1,383		1,438		1,478		1,475		26,227		26,270		26,460		26,713		26,913				110185		15838		57629		104758		124296		19409		120286		302924		0		113903		16267		57926		107936		126669		20195		123361		311961		20.36		18.29		18624.51		1,883		1,140				26,276																0																						0		0		0		0		0

		883		Västervik		7,014,393		7,179,952		36,547		36,696		37,041		37,358		37,658		37,940		21.16		21.16				20.36		18.29				-203		109		1,268		1,242		36,551		36,680		1801		2,643		365		3430		1133		7614		2113		488		1788		2,699		377		3476		1153		7633		2211		486		36,458		36,356		36,290		36,206		36,015		35,892		35,892		35,867		35,920		36,049		36,438		36,551		4,400		4,305		4,278		4,343		4,493		4,563		1,717		1,704		1,732		1,724		1,779		1,801		35,816		35,906		36,008		36,290		36,547				109356		17123		57629		104618		126784		20509		120559		305905		0		112970		17771		57926		107765		128331		21067		121977		316740		20.36		18.29		31823.74		3,109		1,970				36,433																0																						0		0		0		0		0

		884		Vimmerby		3,017,270		3,098,674		15,722		15,740		15,888		16,024		16,152		16,273		22.36		22.36				20.36		18.29				-555		-164		907		1,158		15,728		15,764		864		1,179		174		1536		563		2793		874		180		851		1,231		195		1579		527		2812		859		208		15,608		15,551		15,538		15,473		15,397		15,403		15,403		15,287		15,297		15,419		15,636		15,728		2,046		1,981		1,950		1,973		2,032		2,099		767		781		790		831		849		864		15,295		15,281		15,368		15,594		15,722				108059		15734		57629		106828		128066		19844		122881		316258		0		111589		16266		57926		109950		131694		20266		126560		321328		20.36		18.29		8774.97		459		320				15,592																0																						0		0		0		0		0

		885		Borgholm		2,001,802		2,034,866		10,859		10,890		10,992		11,086		11,175		11,259		21.58		21.58				20.36		18.29				-1,878		-1,483		1,826		1,528		10,857		10,873		404		678		86		892		353		2781		751		152		416		682		90		897		346		2829		773		150		10,933		10,855		10,806		10,676		10,622		10,768		10,768		10,619		10,681		10,681		10,930		10,857		1,246		1,200		1,194		1,182		1,260		1,245		437		395		393		407		424		404		10,609		10,684		10,658		10,860		10,859				100813		17675		57629		109440		126629		20054		118704		305758		0		104588		18248		57926		112542		133503		20693		120788		318532		20.36		18.29		35076.75		2,020		1,635				10,959																308																						0		0		0		0		0

		980		Gotland		10,983,892		11,321,784		58,492		59,126		59,682		60,193		60,676		61,131		33.60		33.60				19.6		17.54				-2,639		-2,435		-21		84		58,595		59,249		2936		4,394		629		5533		1773		11106		2956		625		2961		4,529		652		5671		1797		11335		3021		648		57,122		57,004		57,221		57,269		57,308		57,241		57,241		57,161		57,255		57,391		58,003		58,595		7,047		6,904		6,788		6,868		7,041		7,306		2,868		2,969		2,946		2,910		2,910		2,936		57,147		57,201		57,394		57,834		58,492				109423		17806		57629		105147		123896		21075		120730		305992		0		113072		18381		57926		108265		125565		21664		123249		313416		19.6		17.54		71606.43		5,783		5,302				57,132																1,316																						0		0		0		0		0

		1060		Olofström		2,645,503		2,699,646		13,476		13,492		13,619		13,736		13,846		13,950		22.16		21.71				19.11		17.04				-1,204		-739		453		332		13,482		13,516		684		1,000		137		1296		420		2453		827		191		692		1,016		165		1316		433		2413		863		189		13,198		13,167		13,102		12,988		12,876		12,896		12,896		12,902		13,031		13,170		13,417		13,482		1,579		1,560		1,544		1,596		1,704		1,716		563		579		598		609		651		684		12,902		13,035		13,138		13,338		13,476				109934		15705		57629		104898		130673		19824		117420		304002		0		113640		16161		57926		108035		132671		20547		120975		303430		19.11		17.04		2862.49		334		60				13,243																0																						0		0		0		0		0

		1080		Karlskrona		13,483,797		13,809,687		66,611		66,720		67,347		67,923		68,468		68,981		22.10		21.65				19.11		17.04				-1,095		-996		826		860		66,666		66,675		3729		5,628		781		7225		2160		10595		3026		687		3674		5,575		768		7204		2236		10602		3140		705		62,338		62,804		63,342		64,032		64,215		63,691		63,691		63,912		64,348		65,380		66,262		66,666		8,363		8,468		8,638		8,889		9,108		9,385		3,703		3,708		3,686		3,783		3,758		3,729		64,001		64,267		65,241		66,157		66,611				112558		18716		57629		103460		122521		19795		120354		304109		0		116292		19330		57926		106560		124277		20286		121056		311793		19.11		17.04		42504.39		3,873		3,215				62,329																0																						0		0		0		0		0

		1081		Ronneby		5,391,233		5,489,203		29,564		29,668		29,947		30,203		30,445		30,673		22.36		21.91				19.11		17.04				628		1,240		94		174		29,568		29,695		1701		2,530		343		3188		992		5269		1608		337		1743		2,638		357		3261		1004		5263		1618		354		28,491		28,489		28,416		28,254		27,910		27,788		27,788		27,871		28,221		28,697		29,207		29,568		3,426		3,482		3,595		3,770		4,006		4,180		1,471		1,492		1,539		1,607		1,648		1,701		27,870		28,102		28,620		28,933		29,564				109929		17329		57629		105063		125218		19552		116848		299226		0		113676		17979		57926		108316		126802		20395		118807		309107		19.11		17.04		19494.85		1,262		925				28,479																0																						0		0		0		0		0

		1082		Karlshamn		6,430,868		6,556,762		32,215		32,353		32,657		32,936		33,200		33,449		22.21		21.76				19.11		17.04				-1,531		-1,319		2,111		1,697		32,200		32,330		1715		2,513		373		3187		1001		5767		1758		390		1733		2,534		346		3270		1022		5759		1797		392		31,052		30,959		30,918		31,143		31,185		31,132		31,132		31,272		31,598		31,846		32,130		32,200		3,901		3,926		3,929		3,983		4,114		4,188		1,565		1,599		1,684		1,695		1,722		1,715		31,233		31,573		31,838		32,041		32,215				109655		17220		57629		102178		123381		20248		117768		309689		0		113347		17845		57926		105423		123509		20932		120046		314097		19.11		17.04		21852.65		1,594		1,406				31,066																0																						0		0		0		0		0

		1083		Sölvesborg		3,396,232		3,511,477		17,486		17,465		17,629		17,780		17,923		18,057		22.27		21.82				19.11		17.04				-1,773		-2,070		336		264		17,455		17,468		926		1,358		191		1748		563		3286		923		213		872		1,331		185		1759		571		3296		954		206		16,821		16,840		16,813		16,810		16,793		16,808		16,808		16,800		16,959		17,160		17,437		17,455		2,145		2,117		2,154		2,178		2,280		2,311		862		874		901		880		927		926		16,783		16,938		17,123		17,420		17,486				107871		17216		57629		103180		123840		19502		119744		310414		0		111138		17813		57926		106291		128063		19941		121434		320517		19.11		17.04		19715.27		1,193		920				16,820																0																						0		0		0		0		0

		1214		Svalöv		2,605,647		2,704,567		14,010		14,128		14,261		14,383		14,498		14,607		20.74		20.74				19.7		17.63				252		271		-53		-220		14,025		14,123		885		1,280		178		1639		515		1979		472		126		925		1,289		177		1645		511		2004		472		119		13,143		13,184		13,290		13,242		13,250		13,275		13,275		13,332		13,460		13,655		13,919		14,025		1,947		1,925		1,920		1,990		2,088		2,154		786		803		790		825		860		885		13,307		13,485		13,619		13,815		14,010				112275		17062		57629		104360		138438		19393		124234		318576		0		116058		17691		57926		107585		141947		20073		127823		327674		19.7		17.63		11518.21		780		414				13,142																0																						0		0		0		0		0

		1230		Staffanstorp		5,330,446		5,555,282		24,168		24,633		24,865		25,078		25,279		25,469		19.14		19.54				19.7		17.63				1,976		1,939		-1,760		-2,036		24,167		24,724		1766		2,594		347		3282		917		3448		970		155		1790		2,676		395		3316		955		3440		1031		180		21,208		21,667		21,949		22,259		22,296		22,534		22,534		22,672		22,994		23,119		23,600		24,167		3,665		3,644		3,768		3,808		3,979		4,199		1,646		1,606		1,637		1,662		1,647		1,766		22,650		23,004		23,117		23,506		24,168				116595		20192		57629		101695		115696		17228		105406		294400		373		120486		20668		57926		104854		117463		17865		106722		303278		19.7		17.63		14636.30		1,929		1,886				21,093																0																						0		0		0		0		0

		1231		Burlöv		3,250,784		3,358,491		17,968		18,346		18,519		18,677		18,827		18,968		20.09		20.09				19.7		17.63				3,237		3,317		-1,925		-2,041		18,073		18,360		1267		1,732		258		2153		679		2451		646		125		1283		1,776		237		2210		659		2448		681		127		15,952		16,230		16,509		16,701		16,843		17,011		17,011		17,114		17,211		17,430		17,646		18,073		2,409		2,423		2,478		2,511		2,633		2,832		1,220		1,216		1,200		1,258		1,220		1,267		17,159		17,181		17,423		17,635		17,968				116733		20401		57629		103432		114924		21422		125657		307098		0		120607		20868		57926		106636		119048		21956		128660		322232		19.7		17.63		7056.59		927		1,032				15,858																0																						0		0		0		0		0

		1233		Vellinge		9,169,343		9,613,233		35,688		36,494		36,837		37,152		37,450		37,731		18.50		18.50				19.7		17.63				1,044		1,058		-2,549		-2,574		35,790		36,499		2200		3,506		460		4546		1358		6306		1478		299		2245		3,567		470		4672		1429		6319		1594		314		32,565		32,843		33,162		33,303		33,510		33,615		33,615		33,807		34,110		34,667		35,257		35,790		5,496		5,528		5,550		5,621		5,760		5,904		2,033		1,987		1,996		2,058		2,089		2,200		33,833		34,122		34,606		35,200		35,688				117209		20359		57629		101217		111481		16730		109788		301033		484		121079		20849		57926		104379		111713		17283		111701		307087		19.7		17.63		27122.03		3,718		3,812				32,575																0																						0		0		203		0		0

		1256		Östra Göinge		2,513,164		2,581,003		14,647		14,898		15,038		15,167		15,289		15,404		20.99		20.99				19.7		17.63				2,305		2,903		425		275		14,715		14,915		852		1,314		208		1667		519		2418		645		201		889		1,362		179		1780		572		2436		658		185		13,828		13,662		13,526		13,590		13,603		13,620		13,620		13,687		13,864		14,102		14,406		14,715		1,862		1,865		1,885		1,973		2,068		2,186		699		746		751		784		825		852		13,650		13,841		14,051		14,207		14,647				110356		17032		57629		105668		130453		19897		113485		301322		266		114133		17692		57926		108961		131413		20528		116629		300063		19.7		17.63		6205.34		544		64				13,859																0																						0		0		0		0		0

		1257		Örkelljunga		1,781,801		1,830,599		10,024		10,157		10,253		10,341		10,424		10,502		19.06		19.06				19.7		17.63				314		653		-713		-1,109		10,047		10,174		553		816		129		1005		305		1827		480		132		554		830		116		1062		341		1845		468		136		9,577		9,592		9,639		9,631		9,663		9,655		9,655		9,653		9,733		9,831		9,958		10,047		1,295		1,248		1,269		1,281		1,325		1,310		526		510		517		503		543		553		9,641		9,707		9,833		9,921		10,024				110201		15944		57629		105485		147107		20148		119497		310514		0		113849		16383		57926		108723		140907		20807		123639		315717		19.7		17.63		6545.20		711		327				9,572																0																						0		0		0		0		0

		1260		Bjuv		2,756,326		2,799,006		15,376		15,471		15,616		15,750		15,876		15,995		20.99		20.99				19.7		17.63				555		377		-1,686		-1,415		15,429		15,501		952		1,431		199		1841		583		2203		538		122		945		1,451		196		1878		587		2220		526		119		14,470		14,613		14,813		14,841		14,851		14,866		14,866		14,801		14,894		14,962		15,202		15,429		2,234		2,201		2,199		2,217		2,327		2,424		944		942		948		912		922		952		14,805		14,887		14,957		15,141		15,376				112251		18759		57629		103478		132647		19678		123156		309479		0		115978		19378		57926		106716		131926		20384		124590		319579		19.7		17.63		11254.90		1,022		483				14,442																0																						0		0		0		0		0

		1261		Kävlinge		7,000,547		7,300,868		30,854		31,387		31,682		31,953		32,209		32,450		18.51		18.51				19.7		17.63				464		796		-1,561		-1,644		30,959		31,491		2078		3,323		477		4183		1103		4550		1029		227		2124		3,344		439		4308		1188		4557		1105		217		27,746		28,255		28,638		29,013		29,261		29,427		29,427		29,600		29,808		30,104		30,532		30,959		4,592		4,687		4,825		4,977		5,105		5,286		2,205		2,122		2,087		2,130		2,052		2,078		29,637		29,803		30,077		30,476		30,854				112340		18717		57629		101346		120284		17661		114035		300683		0		116089		19332		57926		104574		119966		18252		116848		303639		19.7		17.63		23382.34		2,625		2,458				27,706																0																						0		0		0		0		0

		1262		Lomma		6,580,899		6,900,408		24,213		24,653		24,885		25,098		25,299		25,489		19.64		19.64				19.7		17.63				3,909		3,894		-2,596		-2,585		24,264		24,763		1741		2,821		399		3502		897		3724		1095		208		1686		2,934		411		3654		942		3696		1170		216		20,023		20,449		21,065		21,559		22,017		22,298		22,298		22,496		22,946		23,324		23,887		24,264		3,614		3,729		3,801		3,950		4,168		4,399		1,698		1,725		1,719		1,704		1,755		1,741		22,505		22,921		23,308		23,858		24,213				116655		20059		57629		100865		112451		16918		104505		296004		302		120698		20522		57926		104136		112153		17445		107217		299087		19.7		17.63		15431.50		1,969		2,185				19,967																342																						79		0		652		361		94

		1263		Svedala		4,455,900		4,619,775		21,048		21,525		21,727		21,913		22,089		22,255		20.24		20.24				19.7		17.63				2,342		1,728		-2,078		-2,113		21,074		21,576		1557		2,267		319		2849		779		2902		679		136		1517		2,374		386		2912		804		2984		731		144		19,149		19,390		19,625		19,822		19,805		19,971		19,971		20,067		20,248		20,462		20,771		21,074		3,166		3,156		3,255		3,331		3,453		3,628		1,442		1,451		1,483		1,499		1,520		1,557		20,056		20,183		20,426		20,737		21,048				116560		20189		57629		102767		126076		17805		117238		304112		554		120585		20640		57926		105972		125936		18474		115549		316532		19.7		17.63		13704.53		1,801		1,723				19,104																0																						0		0		0		0		0

		1264		Skurup		3,031,091		3,110,399		15,587		15,739		15,887		16,023		16,151		16,272		20.42		20.42				19.7		17.63				-908		-518		-1,773		-1,877		15,642		15,759		937		1,368		182		1767		556		2441		611		135		961		1,357		196		1725		600		2470		618		145		14,788		14,784		14,867		14,981		14,946		14,955		14,955		15,025		15,167		15,149		15,408		15,642		2,217		2,234		2,236		2,242		2,252		2,323		879		856		845		885		909		937		15,031		15,165		15,165		15,399		15,587				117310		20587		57629		102834		127313		19687		118907		298547		0		121113		21100		57926		105938		128151		20386		124366		307927		19.7		17.63		13382.07		1,056		1,056				14,811																0																						0		0		0		0		0

		1265		Sjöbo		3,607,506		3,702,768		19,019		19,167		19,347		19,513		19,669		19,816		20.92		20.92				19.7		17.63				-1,690		-1,282		-286		-324		19,071		19,153		1093		1,472		234		1878		596		3331		872		185		1107		1,542		232		1899		627		3361		901		179		18,015		18,093		18,153		18,112		18,143		18,290		18,290		18,401		18,415		18,514		18,742		19,071		2,313		2,268		2,260		2,322		2,362		2,474		1,050		1,052		1,056		1,061		1,064		1,093		18,403		18,422		18,467		18,710		19,019				112167		18820		57629		104040		130781		20459		122192		301805		0		115914		19443		57926		107129		131847		21415		123023		319834		19.7		17.63		17528.64		882		744				17,960																0																						0		0		0		0		0

		1266		Hörby		2,926,750		2,997,649		15,538		15,662		15,809		15,944		16,072		16,192		21.08		21.08				19.7		17.63				-1		156		-514		-532		15,552		15,635		944		1,236		163		1583		498		2530		727		186		966		1,244		194		1581		504		2538		749		195		14,584		14,757		14,762		14,840		14,901		14,958		14,958		14,917		14,927		15,020		15,283		15,552		1,962		1,947		1,895		1,950		1,987		2,081		817		852		833		853		874		944		14,921		14,925		14,973		15,261		15,538				112233		18809		57629		105612		130344		20236		117682		304755		0		115993		19448		57926		108632		131309		20597		118006		306400		19.7		17.63		12467.56		866		619				14,610																0																						0		0		0		0		0

		1267		Höör		3,286,039		3,394,515		16,460		16,580		16,736		16,879		17,014		17,142		21.88		21.88				19.7		17.63				-260		31		-1,286		-1,377		16,478		16,637		1010		1,492		205		1897		580		2587		666		152		1015		1,545		208		1958		581		2620		677		162		14,924		15,039		15,261		15,460		15,492		15,526		15,526		15,637		15,770		15,970		16,192		16,478		2,249		2,245		2,256		2,266		2,352		2,477		976		996		1,002		987		974		1,010		15,644		15,766		15,974		16,166		16,460				112244		18766		57629		103377		129969		19011		116890		292297		0		115979		19382		57926		106557		129868		19755		119075		297570		19.7		17.63		14768.62		1,155		971				14,888																0																						0		0		0		0		0

		1270		Tomelilla		2,396,198		2,478,787		13,384		13,507		13,634		13,751		13,861		13,965		20.61		20.61				19.7		17.63				-73		670		-649		-295		13,416		13,557		725		1,074		152		1355		443		2457		696		136		746		1,086		138		1405		477		2474		729		140		12,772		12,816		12,936		12,914		12,930		12,917		12,917		12,891		13,007		13,132		13,330		13,416		1,606		1,587		1,658		1,712		1,773		1,798		767		737		762		769		753		725		12,856		13,006		13,145		13,271		13,384				107972		16867		57629		104261		135592		20876		123441		317462		0		111694		17511		57926		107358		135730		21319		126182		318736		19.7		17.63		13973.61		661		445				12,753																0																						0		0		0		0		0

		1272		Bromölla		2,402,958		2,444,980		12,695		12,848		12,969		13,080		13,185		13,284		21.76		21.76				19.7		17.63				276		972		-702		-697		12,699		12,876		695		1,124		151		1420		444		2326		623		135		742		1,148		129		1495		460		2351		641		131		12,181		12,200		12,285		12,272		12,366		12,250		12,250		12,336		12,400		12,513		12,625		12,699		1,652		1,683		1,716		1,764		1,781		1,864		676		674		687		682		690		695		12,307		12,360		12,503		12,572		12,695				112112		17019		57629		103760		130901		19181		116887		306905		0		115911		17661		57926		107165		130738		20011		119044		309618		19.7		17.63		8139.74		553		280				12,149																0																						0		0		0		0		0

		1273		Osby		2,461,357		2,512,360		13,162		13,255		13,380		13,494		13,602		13,704		22.26		22.26				19.7		17.63				1,440		1,917		-1,217		-1,340		13,182		13,267		718		1,091		178		1365		451		2335		764		187		733		1,130		168		1436		431		2334		762		186		12,623		12,648		12,656		12,724		12,699		12,637		12,637		12,713		12,828		12,954		13,149		13,182		1,709		1,677		1,713		1,734		1,790		1,816		690		698		740		746		760		718		12,686		12,811		12,915		13,086		13,162				110168		16919		57629		104357		120502		19364		115153		305371		0		113896		17599		57926		107596		126025		20153		118038		311502		19.7		17.63		7870.20		466		139				12,609																0																						0		0		0		0		0

		1275		Perstorp		1,244,096		1,278,127		7,365		7,463		7,533		7,597		7,658		7,715		20.81		20.81				19.7		17.63				3,322		3,799		-2,033		-2,415		7,335		7,479		422		652		92		814		274		1158		350		87		448		692		87		859		280		1155		362		82		6,930		6,972		6,983		7,061		7,159		7,096		7,096		7,139		7,174		7,211		7,338		7,335		931		934		961		991		1,069		1,088		419		425		413		420		444		422		7,126		7,166		7,191		7,210		7,365				110337		16160		57629		104746		135781		20610		126615		309661		0		114147		16691		57926		108431		141720		21428		123843		321017		19.7		17.63		2815.40		539		41				6,910																0																						0		0		0		0		0

		1276		Klippan		3,122,132		3,212,594		17,403		17,591		17,756		17,908		18,052		18,187		20.75		20.75				19.7		17.63				-720		-793		588		684		17,462		17,600		978		1,386		202		1756		659		2912		788		204		946		1,439		214		1818		636		2952		809		207		16,254		16,336		16,382		16,515		16,601		16,660		16,660		16,715		16,733		16,917		17,219		17,462		2,260		2,256		2,250		2,236		2,277		2,415		883		919		922		971		956		978		16,716		16,746		16,902		17,086		17,403				108160		16854		57629		103373		129272		20439		119383		298123		0		111565		17541		57926		106712		128743		21235		121780		306280		19.7		17.63		13092.16		1,159		380				16,248																0																						0		0		0		0		0

		1277		Åstorp		2,730,259		2,795,354		15,757		15,956		16,106		16,244		16,374		16,497		20.29		20.29				19.7		17.63				1,993		1,760		-1,032		-1,092		15,828		15,987		1072		1,613		223		2030		610		2200		531		121		1060		1,594		213		2055		624		2183		559		118		14,233		14,533		14,667		14,737		14,789		14,806		14,806		14,927		15,061		15,193		15,528		15,828		2,246		2,291		2,320		2,353		2,487		2,640		965		962		977		1,017		1,051		1,072		14,898		15,023		15,167		15,428		15,757				112349		18731		57629		103939		123893		19452		119336		305108		34		116071		19354		57926		107051		125004		19878		121118		315652		19.7		17.63		10291.22		1,262		637				14,190																0																						0		0		0		0		0

		1278		Båstad		3,169,032		3,256,605		14,756		14,878		15,018		15,146		15,267		15,381		20.23		20.23				19.7		17.63				-521		-404		-2,332		-1,770		14,796		14,948		681		1,065		155		1352		448		3318		953		222		664		1,095		146		1404		450		3373		977		227		14,242		14,203		14,269		14,278		14,230		14,263		14,263		14,275		14,419		14,373		14,614		14,796		1,667		1,658		1,676		1,681		1,751		1,800		656		643		680		662		656		681		14,272		14,452		14,401		14,564		14,756				107036		17778		57629		102911		126970		19148		112769		298799		0		110395		18354		57926		106052		126725		19816		115354		307909		19.7		17.63		23852.11		2,572		2,670				14,237																0																						0		0		0		0		0

		1280		Malmö		61,627,048		64,235,588		332,855		338,582		341,766		344,690		347,454		350,059		21.24		21.24				19.7		17.63				2,076		1,899		-703		-599		333,633		339,313		23328		26,744		4150		31769		9030		36618		11278		2970		23438		28,008		4391		33347		9207		37222		11299		2989		280,801		286,535		293,909		298,963		302,835		307,758		307,758		312,994		318,107		322,574		328,494		333,633		34,096		35,024		35,723		37,141		38,802		40,799		21,144		21,997		22,474		22,944		23,151		23,328		312,089		317,375		321,970		327,049		332,855				117748		18864		57629		102165		113087		22621		123677		305451		275		121693		19141		57926		105447		114166		23259		126649		311560		19.7		17.63		82961.01		14,148		13,277				280,279																32																						0		0		0		0		0

		1281		Lund		25,997,375		27,119,399		121,164		122,949		124,105		125,167		126,171		127,117		21.24		21.24				19.7		17.63				-4,353		-4,354		-80		17		121,274		122,948		6860		9,874		1396		12406		3478		15114		3944		965		6724		10,220		1513		12728		3737		15550		4047		993		105,286		107,351		109,147		110,488		111,666		112,950		112,950		114,291		115,968		116,834		118,542		121,274		13,423		13,725		14,138		14,564		15,093		15,884		6,576		6,682		6,650		6,663		6,622		6,860		114,308		115,918		116,682		118,334		121,164				112566		18725		57629		101040		112265		19831		114020		298125		127		116286		19332		57926		104289		112988		20432		117014		303580		19.7		17.63		51568.96		6,767		6,293				105,199																0																						192		0		0		0		0

		1282		Landskrona		8,119,441		8,432,627		45,225		45,671		46,100		46,494		46,867		47,218		20.24		20.24				19.7		17.63				1,078		1,186		-295		-432		45,286		45,775		3011		3,783		581		4705		1502		6790		1818		441		3050		3,931		605		4809		1536		6940		1847		426		40,419		40,860		41,226		41,724		42,189		42,560		42,560		43,073		43,574		43,961		44,611		45,286		5,531		5,571		5,697		5,765		6,024		6,207		2,718		2,796		2,892		2,899		2,952		3,011		42,937		43,504		43,867		44,447		45,225				110389		17301		57629		103543		120306		21267		122351		310831		0		114088		17945		57926		106642		122710		22087		124932		315369		19.7		17.63		22246.53		2,954		2,476				40,321																0																						0		0		0		0		0

		1283		Helsingborg		29,518,753		30,628,556		143,089		145,231		146,597		147,851		149,036		150,153		20.21		20.21				19.7		17.63				681		619		-1,397		-1,313		143,304		145,415		8726		11,860		1758		14769		4723		19795		5681		1370		8774		12,258		1792		15299		4812		20062		5749		1342		124,986		126,754		128,359		129,177		130,626		132,011		132,011		132,989		135,344		137,909		140,547		143,304		16,726		16,917		17,241		17,948		18,629		19,492		7,953		8,113		8,298		8,470		8,526		8,726		132,784		134,978		137,556		139,938		143,089				112622		18721		57629		102048		117131		21088		122550		302600		154		116365		19327		57926		105353		118252		21690		124829		312444		19.7		17.63		57028.49		7,460		7,116				124,751																0																						0		0		0		0		0

		1284		Höganäs		5,820,126		5,980,896		26,087		26,473		26,722		26,951		27,167		27,371		19.73		19.73				19.7		17.63				285		104		-627		-773		26,193		26,566		1422		2,356		342		2947		911		5212		1313		345		1425		2,377		315		3064		892		5317		1372		334		24,065		24,248		24,480		24,637		24,698		24,863		24,863		25,084		25,298		25,610		25,847		26,193		3,561		3,586		3,602		3,664		3,742		3,858		1,448		1,427		1,439		1,438		1,437		1,422		25,031		25,250		25,574		25,797		26,087				112102		17042		57629		101585		115918		18077		113852		297039		0		115820		17665		57926		104737		118293		18509		114101		300682		19.7		17.63		23983.75		2,706		2,729				24,100																0																						0		0		0		0		0

		1285		Eslöv		6,482,563		6,670,649		33,118		33,503		33,818		34,107		34,380		34,638		20.54		20.54				19.7		17.63				465		735		1,703		1,728		33,236		33,557		2106		2,996		417		3811		1174		4584		1299		308		2155		3,030		415		3879		1211		4615		1329		309		30,775		31,123		31,269		31,587		31,728		31,744		31,744		31,920		32,179		32,438		32,878		33,236		4,593		4,589		4,613		4,681		4,864		4,985		2,009		2,009		2,058		2,052		2,087		2,106		31,826		32,210		32,352		32,807		33,118				112280		18767		57629		103227		121460		19690		119028		309415		0		116036		19393		57926		106433		122909		20215		121458		316058		19.7		17.63		21760.03		1,997		1,660				30,653																0																						0		0		0		0		0

		1286		Ystad		6,219,139		6,373,289		29,783		30,177		30,461		30,722		30,968		31,200		20.11		20.11				19.7		17.63				-1,414		-1,119		-586		-417		29,848		30,226		1515		2,177		304		2810		908		5979		1665		394		1509		2,282		311		2910		917		6088		1686		427		27,719		27,870		28,109		28,338		28,427		28,558		28,558		28,623		28,771		28,985		29,448		29,848		3,319		3,334		3,390		3,436		3,590		3,718		1,423		1,421		1,409		1,424		1,449		1,515		28,590		28,788		28,961		29,316		29,783				109473		17134		57629		102066		122655		19853		119785		303396		0		113068		17802		57926		105328		124897		20177		121701		308419		19.7		17.63		28034.65		2,272		2,449				27,611																0																						0		0		0		0		0

		1287		Trelleborg		8,676,925		8,958,046		44,543		44,820		45,241		45,628		45,994		46,339		20.60		20.60				19.7		17.63				-998		-748		-365		-294		44,595		44,902		2592		3,759		538		4778		1415		7123		2010		423		2629		3,736		512		4838		1471		7115		2080		436		41,019		41,558		41,891		42,219		42,542		42,605		42,605		42,837		42,973		43,359		43,913		44,595		5,685		5,734		5,727		5,856		5,973		6,193		2,509		2,542		2,516		2,554		2,509		2,592		42,775		42,914		43,323		43,826		44,543				109964		16947		57629		101802		122614		19727		119853		309993		0		113667		17566		57926		104962		123687		20395		120954		316137		19.7		17.63		32274.89		3,859		3,336				40,892																0																						0		0		0		0		0

		1290		Kristianstad		16,420,738		16,854,256		84,096		84,818		85,616		86,348		87,040		87,692		21.46		21.46				19.7		17.63				401		587		737		1,009		84,151		84,908		4836		7,067		977		8907		2932		13186		3869		985		4881		7,185		1006		9100		2967		13394		3972		962		77,245		77,977		78,788		79,543		79,930		80,507		80,507		81,009		81,826		82,510		83,191		84,151		10,790		10,824		11,001		11,154		11,437		11,839		4,680		4,743		4,843		4,779		4,782		4,836		80,993		81,686		82,372		82,969		84,096				112579		18717		57629		103553		124088		19209		116420		300186		0		116327		19326		57926		106699		125594		19841		119149		309500		19.7		17.63		61180.99		5,208		4,694				77,131																0																						0		0		0		0		0

		1291		Simrishamn		3,706,897		3,738,392		19,354		19,317		19,499		19,666		19,824		19,973		20.51		20.51				19.7		17.63				-1,017		-551		188		350		19,376		19,278		788		1,222		156		1620		582		4722		1345		278		801		1,224		178		1579		584		4802		1344		294		19,306		19,356		19,328		19,297		19,147		18,997		18,997		18,951		18,905		19,065		19,485		19,376		2,218		2,143		2,088		2,139		2,253		2,202		739		722		718		712		789		788		18,928		18,875		19,079		19,380		19,354				106205		16927		57629		103604		127536		19495		117806		304961		0		109930		17578		57926		106557		127641		20166		122126		309913		19.7		17.63		27395.63		2,493		2,212				19,348																0																						0		0		0		0		0

		1292		Ängelholm		8,947,327		9,172,231		41,782		42,094		42,490		42,854		43,198		43,522		20.24		20.49				19.7		17.63				-550		-341		-99		-135		41,786		42,131		2346		3,405		469		4314		1286		7116		2188		569		2396		3,438		481		4413		1306		7193		2192		576		38,749		38,854		39,083		39,394		39,626		39,742		39,742		39,866		40,229		40,732		41,336		41,786		5,238		5,124		5,158		5,239		5,394		5,600		2,186		2,167		2,181		2,252		2,268		2,346		39,856		40,201		40,655		41,166		41,782				109844		16895		57629		102171		122564		19424		119127		295309		0		113565		17538		57926		105287		124223		19913		121555		302847		19.7		17.63		32363.39		3,304		3,069				38,766																0																						0		0		0		0		0

		1293		Hässleholm		9,762,469		9,975,214		51,962		52,139		52,629		53,079		53,505		53,906		20.96		20.96				19.7		17.63				165		338		1,358		1,396		52,003		52,121		2877		4,131		577		5287		1819		8644		2698		691		2817		4,198		613		5327		1826		8716		2711		718		49,780		50,006		50,036		50,107		50,164		50,163		50,163		50,227		50,565		51,048		51,667		52,003		6,681		6,579		6,590		6,740		6,970		7,106		2,714		2,751		2,724		2,758		2,816		2,877		50,214		50,493		50,960		51,385		51,962				109793		18732		57629		103321		125615		19439		113293		295792		0		113378		19343		57926		106476		126274		20125		117234		303000		19.7		17.63		35623.80		1,984		1,308				49,722																0																						0		0		0		0		0

		1315		Hylte		1,936,191		1,973,114		10,994		10,929		11,032		11,126		11,215		11,299		21.45		21.45				19.28		17.21				4,713		5,044		-868		-1,050		10,990		10,914		714		1,011		138		1298		410		1685		504		158		683		1,021		150		1284		434		1699		507		157		10,257		10,273		10,277		10,177		10,126		10,032		10,032		10,001		10,278		10,514		10,954		10,990		1,421		1,440		1,477		1,542		1,688		1,708		533		537		577		639		711		714		10,001		10,242		10,501		10,868		10,994				110681		16238		57629		109811		135529		19033		119850		303466		0		114275		16716		57926		112845		139857		19494		123813		311770		19.28		17.21		6240.36		262		117				10,284																0																						0		0		0		0		0

		1380		Halmstad		20,341,980		20,971,323		99,533		101,175		102,126		103,000		103,826		104,604		20.98		20.98				19.28		17.21				-1,562		-1,603		110		16		99,752		101,268		5830		8,209		1195		10258		3075		14876		4496		1063		5911		8,407		1211		10603		3117		15139		4574		1092		89,727		90,241		91,087		91,800		92,294		93,231		93,231		94,084		95,532		96,952		98,538		99,752		11,877		11,876		12,052		12,334		12,781		13,333		5,303		5,403		5,609		5,804		5,783		5,830		94,006		95,321		96,641		98,316		99,533				112592		18722		57629		101864		119252		19428		116343		302113		216		116339		19332		57926		105104		120605		19978		118732		308143		19.28		17.21		72488.29		6,851		6,759				89,659																0																						0		0		0		0		0

		1381		Laholm		4,720,525		4,900,396		25,101		25,426		25,665		25,885		26,093		26,289		20.58		20.58				19.28		17.21				-738		-373		30		70		25,147		25,491		1451		1,990		252		2622		841		4652		1222		282		1473		2,052		296		2636		910		4775		1269		301		23,189		23,258		23,345		23,390		23,470		23,458		23,458		23,517		23,781		24,195		24,664		25,147		3,113		3,100		3,128		3,249		3,349		3,463		1,174		1,202		1,282		1,307		1,343		1,451		23,471		23,757		24,154		24,568		25,101				108313		17237		57629		105227		128974		18868		117987		301251		47		111954		17875		57926		108438		127037		19241		119549		311082		19.28		17.21		30729.44		2,161		1,763				23,166																0																						0		0		0		0		0

		1382		Falkenberg		8,569,154		8,877,853		44,123		44,625		45,045		45,430		45,794		46,137		21.10		21.10				19.28		17.21				-1,056		-529		408		436		44,195		44,701		2501		3,577		552		4473		1483		7745		2301		519		2602		3,670		485		4635		1477		7859		2329		550		40,164		40,451		40,739		41,008		41,304		41,423		41,423		41,912		42,433		42,949		43,867		44,195		5,616		5,609		5,561		5,616		5,840		5,956		2,346		2,394		2,391		2,456		2,496		2,501		41,738		42,398		42,849		43,664		44,123				109872		17264		57629		104061		127176		18330		113933		299426		0		113647		17897		57926		107209		129507		19003		116818		310588		19.28		17.21		45517.41		3,724		3,650				40,168																0																						0		0		0		0		0

		1383		Varberg		13,370,227		13,918,802		62,651		63,481		64,078		64,626		65,144		65,632		20.33		20.33				19.28		17.21				-1,456		-1,337		-975		-870		62,755		63,630		3595		5,294		758		6607		1951		10715		3027		730		3649		5,374		730		6794		2019		11048		3051		748		56,114		56,673		57,439		58,084		58,576		59,186		59,186		59,936		60,422		61,030		61,868		62,755		7,800		7,794		7,852		7,956		8,219		8,558		3,577		3,575		3,617		3,584		3,567		3,595		59,844		60,382		60,848		61,643		62,651				112576		18716		57629		102279		123675		18710		113632		302033		0		116325		19327		57926		105433		123715		19234		116115		308308		19.28		17.21		54776.21		5,232		5,408				56,069																0																						0		0		0		0		0

		1384		Kungsbacka		20,369,180		21,311,071		81,683		83,217		84,000		84,719		85,398		86,038		21.33		21.33				19.28		17.21				1,191		981		-230		-78		81,986		83,348		5043		8,444		1147		10811		3123		12096		3187		704		5020		8,499		1136		10968		3319		12275		3331		744		71,942		72,676		73,938		75,025		75,954		76,786		76,786		77,390		78,219		79,144		80,442		81,986		12,582		12,633		12,833		13,095		13,449		13,934		5,209		5,197		5,137		5,044		4,975		5,043		77,266		78,123		79,015		80,246		81,683				117206		20266		57629		102013		118035		17655		112320		295863		322		121163		20771		57926		105177		118618		18207		114043		301336		19.28		17.21		65177.45		7,397		7,863				71,852																0																						0		0		0		0		0

		1401		Härryda		9,117,503		9,490,943		37,356		37,747		38,102		38,428		38,736		39,026		20.62		20.62				19.41		17.34				1,607		1,640		-129		36		37,412		37,802		2698		4,255		581		5213		1363		4570		1194		235		2610		4,363		619		5367		1364		4612		1232		235		32,969		33,580		34,007		34,463		34,854		35,223		35,223		35,732		36,291		36,651		37,108		37,412		5,790		5,810		5,990		6,086		6,327		6,576		2,842		2,860		2,814		2,830		2,701		2,698		35,638		36,265		36,519		36,993		37,356				116638		20095		57629		102098		119189		18083		111898		296021		0		120649		20563		57926		105288		120812		18577		115631		299316		19.41		17.34		27521.12		3,093		3,242				32,840																0																						0		0		0		0		0

		1402		Partille		9,018,683		9,414,479		37,826		38,386		38,747		39,078		39,391		39,686		19.96		19.96				19.41		17.34				1,312		1,344		-109		-96		37,880		38,443		2619		3,758		558		4667		1349		4592		1468		350		2546		3,949		606		4794		1404		4684		1473		354		33,699		33,802		34,382		35,084		35,518		35,837		35,837		36,147		36,528		36,977		37,316		37,880		5,524		5,538		5,527		5,654		5,801		6,016		2,521		2,605		2,701		2,669		2,608		2,619		36,114		36,510		36,919		37,264		37,826				116780		20335		57629		101526		114408		19098		111761		290730		0		120798		20758		57926		104728		113668		19490		116595		298422		19.41		17.34		14313.48		2,032		2,449				33,640																0																						0		0		0		0		0

		1407		Öckerö		3,013,392		3,149,236		12,903		12,956		13,078		13,190		13,296		13,396		21.21		21.21				19.41		17.34				311		180		558		701		12,923		12,945		654		1,148		142		1514		479		2361		625		137		660		1,120		135		1491		490		2408		631		134		12,256		12,250		12,292		12,449		12,487		12,539		12,539		12,574		12,645		12,682		12,773		12,923		1,958		1,899		1,909		1,919		1,945		1,993		723		703		683		668		649		654		12,583		12,631		12,681		12,733		12,903				118037		20554		57629		103222		124816		17084		110864		302579		0		121894		21090		57926		106337		126049		17655		115657		305218		19.41		17.34		11433.08		1,474		1,356				12,257																0																						0		0		0		0		0

		1415		Stenungsund		6,163,083		6,436,865		26,180		26,502		26,751		26,980		27,196		27,400		21.64		21.64				19.41		17.34				-416		-420		426		441		26,224		26,503		1594		2,507		319		3225		916		3852		1044		186		1578		2,489		348		3240		962		3844		1103		195		23,389		23,657		23,983		24,292		24,601		24,868		24,868		24,932		25,275		25,508		25,815		26,224		3,808		3,825		3,904		3,946		4,003		4,141		1,666		1,626		1,618		1,616		1,569		1,594		24,924		25,227		25,458		25,735		26,180				112235		17125		57629		103260		128135		19287		113753		302823		15		115950		17728		57926		106392		126961		19868		113913		314697		19.41		17.34		20940.06		2,428		2,385				23,353																0																						0		0		0		0		0

		1419		Tjörn		3,727,483		3,826,097		15,761		15,891		16,040		16,177		16,307		16,429		21.71		21.71				19.41		17.34				-2,497		-1,786		-126		417		15,790		15,922		842		1,221		155		1548		483		3301		746		171		892		1,239		158		1581		482		3365		784		166		14,944		14,963		14,961		14,955		14,959		14,974		14,974		15,050		15,135		15,315		15,584		15,790		1,912		1,874		1,910		1,919		1,978		2,031		763		724		744		778		787		842		15,067		15,093		15,303		15,552		15,761				117798		16811		57629		104823		127536		17447		111357		292532		0		121466		17468		57926		107965		129413		18105		114975		306058		19.41		17.34		22475.77		2,431		2,601				14,919																0																						0		0		0		0		0

		1421		Orust		3,192,073		3,264,247		15,068		15,059		15,201		15,331		15,454		15,570		23.61		23.36

Fridell Mona: Fridell Mona:
Ändrat vid avstämming i januari				19.41		17.34				-1,899		-1,692		-108		-125		15,108		15,110		702		1,030		122		1353		489		3345		845		176		673		1,065		161		1336		484		3411		877		187		15,373		15,327		15,308		15,221		15,129		15,083		15,083		15,036		15,054		15,010		15,093		15,108		1,963		1,937		1,896		1,849		1,877		1,842		653		663		653		649		683		702		15,046		15,047		15,011		15,076		15,068				111892		16591		57629		105955		134158		18953		114879		307697		0		115551		17310		57926		109031		135778		19603		117260		309604		19.41		17.34		29665.59		2,613		2,464				15,341																0																						0		0		0		0		0

		1427		Sotenäs		2,024,415		2,065,021		9,104		9,048		9,133		9,211		9,285		9,355		21.99		21.99				19.41		17.34				-3,051		-3,075		-1,084		-868		9,073		9,030		335		524		66		677		274		2205		569		147		354		528		78		663		247		2245		555		155		9,280		9,170		9,112		9,052		9,007		9,004		9,004		8,928		8,931		9,006		9,065		9,073		1,046		983		973		952		969		951		356		355		329		321		337		335		8,957		8,931		8,976		9,088		9,104				108657		17612		57629		103059		125555		18513		117997		306572		0		112571		18195		57926		106032		132679		19136		119225		314333		19.41		17.34		18267.41		1,960		2,031				9,285																0																						0		0		0		0		0

		1430		Munkedal		1,918,648		1,957,406		10,371		10,475		10,573		10,663		10,748		10,829		23.63		23.63				19.41		17.34				2,098		1,936		142		53		10,423		10,503		618		826		124		1035		370		1814		604		130		602		877		149		1081		344		1847		611		130		10,256		10,245		10,246		10,181		10,223		10,173		10,173		10,205		10,243		10,205		10,361		10,423		1,354		1,354		1,348		1,355		1,366		1,405		540		547		542		545		595		618		10,187		10,226		10,204		10,360		10,371				112207		16851		57629		107657		135994		19972		120686		311737		0		115904		17571		57926		110756		135877		20491		122679		315996		19.41		17.34		10161.37		670		325				10,267																0																						0		0		0		0		0

		1435		Tanum		2,419,785		2,471,601		12,738		12,851		12,972		13,083		13,188		13,287		21.56		21.56				19.41		17.34				-540		573		-214		-105		12,763		12,873		666		926		128		1188		376		2698		677		165		699		938		116		1217		382		2781		694		184		12,246		12,271		12,253		12,370		12,320		12,270		12,270		12,303		12,346		12,455		12,606		12,763		1,472		1,436		1,414		1,425		1,465		1,564		587		597		611		625		628		666		12,276		12,339		12,454		12,574		12,738				104408		17784		57629		109075		128887		19895		122501		312223		0		108294		18351		57926		112111		135689		20479		125994		318998		19.41		17.34		26417.55		2,455		2,437				12,270																0																						0		0		0		0		0

		1438		Dals-Ed		809,892		832,853		4,767		4,807		4,852		4,894		4,933		4,970		23.21		23.21				19.41		17.34				1,471		1,817		2,526		2,976		4,763		4,806		246		357		47		471		142		985		258		55		245		361		55		474		154		967		287		53		4,835		4,788		4,729		4,692		4,679		4,665		4,665		4,740		4,764		4,799		4,777		4,763		579		605		599		620		617		613		219		230		256		259		241		246		4,751		4,757		4,782		4,763		4,767				105679		15344		57629		105790		137191		20963		117997		316523		0		109136		16244		57926		108950		137403		21740		119026		310736		19.41		17.34		4934.35		344		132				4,840																0																						0		0		0		0		0

		1439		Färgelanda		1,178,680		1,212,432		6,602		6,596		6,658		6,715		6,769		6,820		22.26		22.26				19.41		17.34				2,114		2,221		-1,472		-1,535		6,592		6,602		347		514		72		653		238		1237		362		71		349		508		69		662		227		1247		366		70		6,770		6,744		6,691		6,654		6,606		6,549		6,549		6,520		6,502		6,495		6,627		6,592		900		868		858		850		904		891		338		331		335		343		343		347		6,541		6,481		6,494		6,600		6,602				104486		16825		57629		106305		136123		21194		127693		321405		0		108054		17451		57926		109390		142521		22089		131035		330593		19.41		17.34		4174.43		185		38				6,785																0																						0		0		0		0		0

		1440		Ale		6,405,989		6,696,364		30,022		30,797		31,087		31,353		31,604		31,841		21.87		21.87				19.41		17.34				376		-8		371		-26		30,223		30,926		1990		2,946		462		3634		1075		4205		972		167		2081		2,994		395		3760		1112		4239		1034		174		27,092		27,323		27,394		27,442		27,577		27,842		27,842		28,074		28,423		28,862		29,549		30,223		4,305		4,319		4,330		4,399		4,514		4,709		1,808		1,813		1,886		1,880		1,934		1,990		27,989		28,339		28,722		29,400		30,022				116952		20368		57629		102302		127773		19324		122002		308149		688		120740		20867		57926		105543		126318		19782		126580		317184		19.41		17.34		18498.98		2,207		2,099				27,028																0																						0		0		0		0		0

		1441		Lerum		9,684,027		10,088,007		41,356		42,051		42,446		42,809		43,152		43,475		20.65		20.65				19.41		17.34				1,818		1,914		-545		-693		41,510		42,137		2888		4,573		652		5692		1552		5593		1534		284		2926		4,603		613		5846		1625		5597		1603		290		37,711		38,085		38,301		38,580		38,788		39,070		39,070		39,319		39,771		40,181		40,692		41,510		6,511		6,472		6,577		6,736		6,943		7,244		2,870		2,845		2,847		2,869		2,873		2,888		39,250		39,700		40,107		40,563		41,356				116759		20148		57629		102078		118859		17391		109725		296424		246		120629		20652		57926		105260		119606		17998		112283		303739		19.41		17.34		30302.76		3,360		3,449				37,647																0																						0		0		0		0		0

		1442		Vårgårda		2,231,001		2,301,290		11,459		11,610		11,719		11,819		11,914		12,003		21.21		21.21				19.41		17.34				-1,067		-570		-475		-589		11,490		11,658		737		1,024		143		1286		374		1823		454		97		774		1,031		140		1295		406		1860		485		98		10,988		10,976		10,967		10,943		10,994		11,030		11,030		11,065		11,089		11,165		11,295		11,490		1,641		1,642		1,594		1,621		1,636		1,660		679		672		665		668		697		737		11,069		11,055		11,158		11,271		11,459				110647		17029		57629		105366		130804		18874		120966		296182		0		114439		17650		57926		108423		131244		19163		122489		297777		19.41		17.34		9314.41		827		600				10,947																0																						0		0		0		0		0

		1443		Bollebygd		1,983,067		2,082,074		9,241		9,403		9,491		9,572		9,649		9,721		21.59		21.59				19.41		17.34				418		787		-397		-243		9,262		9,427		606		916		133		1122		297		1474		352		65		602		938		120		1184		330		1503		380		64		8,193		8,232		8,253		8,375		8,356		8,507		8,507		8,562		8,652		8,799		9,102		9,262		1,227		1,219		1,269		1,316		1,393		1,419		581		570		582		582		581		606		8,564		8,633		8,751		9,084		9,241				116975		20341		57629		105165		135982		18759		115449		300640		276		120934		20816		57926		108264		131407		19175		120658		298897		19.41		17.34		7341.59		691		682				8,192																0																						0		0		0		0		0

		1444		Grästorp		1,115,891		1,159,761		5,738		5,705		5,759		5,808		5,855		5,899		21.57		21.57				19.41		17.34				-244		189		1,683		1,653		5,750		5,731		291		463		59		575		209		1046		306		76		287		455		58		584		189		1048		320		83		5,831		5,851		5,857		5,776		5,674		5,639		5,639		5,641		5,630		5,644		5,721		5,750		759		753		734		756		785		784		303		283		281		289		281		291		5,619		5,630		5,642		5,695		5,738				112011		18805		57629		104520		132538		19452		114395		305754		0		115726		19449		57926		107509		135460		19777		118281		312639		19.41		17.34		4308.11		260		79				5,839																0																						0		0		0		0		0

		1445		Essunga		1,053,884		1,065,232		5,634		5,671		5,724		5,773		5,819		5,863		21.57		21.57				19.41		17.34				626		441		436		255		5,647		5,671		332		452		78		571		189		1068		293		72		349		470		59		596		171		1091		307		59		5,638		5,625		5,601		5,564		5,493		5,502		5,502		5,494		5,538		5,590		5,620		5,647		757		717		727		735		747		760		298		297		301		321		324		332		5,532		5,525		5,591		5,621		5,634				112197		16867		57629		105284		128311		19015		116933		300192		0		115989		17560		57926		108335		129283		19834		116647		317798		19.41		17.34		3930.41		172		45				5,651																0																						0		0		0		0		0

		1446		Karlsborg		1,380,893		1,413,433		6,946		6,968		7,034		7,094		7,151		7,205		21.32		21.32				19.41		17.34				-631		-556		-1,104		-1,188		6,954		6,941		318		504		67		647		184		1573		398		94		343		480		59		647		197		1587		404		92		6,850		6,790		6,784		6,752		6,722		6,699		6,699		6,757		6,786		6,764		6,913		6,954		782		782		785		790		821		831		271		274		282		296		316		318		6,725		6,793		6,760		6,913		6,946				103147		17126		57629		104297		141981		19499		121985		318634		0		107421		17693		57926		107281		135326		19967		120939		319531		19.41		17.34		6081.90		532		97				6,865																0																						0		0		0		0		0

		1447		Gullspång		918,056		938,131		5,274		5,258		5,307		5,352		5,395		5,435		22.49		22.49				19.41		17.34				963		187		-114		-116		5,280		5,293		230		330		54		452		193		1197		323		73		229		340		45		457		170		1233		313		75		5,425		5,371		5,335		5,291		5,251		5,221		5,221		5,185		5,240		5,229		5,307		5,280		619		619		620		638		651		645		219		207		218		223		230		230		5,177		5,242		5,238		5,310		5,274				102640		15192		57629		107409		129985		20125		126580		307986		0		106039		15680		57926		110507		129155		20789		128014		318788		19.41		17.34		3063.78		164		27				5,427																0																						0		0		0		0		0

		1452		Tranemo		2,330,783		2,387,547		11,818		11,876		11,988		12,091		12,188		12,279		21.50		21.50				19.41		17.34				1,026		787		332		538		11,841		11,874		682		955		126		1232		444		2114		600		154		640		1,009		163		1236		429		2126		615		146		11,750		11,721		11,622		11,587		11,606		11,573		11,573		11,531		11,640		11,619		11,776		11,841		1,655		1,602		1,610		1,602		1,640		1,676		603		601		646		647		658		682		11,546		11,646		11,620		11,773		11,818				110340		15926		57629		108073		131605		18461		116486		313160		0		113815		16487		57926		111198		135884		18981		121374		321091		19.41		17.34		7462.76		305		61				11,758																0																						0		0		0		0		0

		1460		Bengtsfors		1,722,970		1,750,406		9,951		9,867		9,960		10,045		10,126		10,202		22.92		22.92				19.41		17.34				2,468		2,990		-458		-226		9,905		9,846		474		722		109		927		292		2043		625		176		451		742		98		972		270		2057		621		176		9,957		9,897		9,841		9,791		9,680		9,588		9,588		9,550		9,556		9,626		9,940		9,905		1,118		1,106		1,086		1,096		1,189		1,219		399		427		422		430		468		474		9,549		9,515		9,605		9,870		9,951				103600		15657		57629		109337		135917		20557		115615		303930		0		106655		16168		57926		112314		142964		21155		120330		321769		19.41		17.34		7497.36		603		81				9,993																0																						0		0		0		0		0

		1461		Mellerud		1,570,715		1,604,842		9,332		9,349		9,437		9,518		9,594		9,666		22.60		22.60				19.41		17.34				1,582		2,731		2,810		2,733		9,377		9,354		488		701		109		910		276		1857		578		128		534		712		92		912		307		1858		577		128		9,553		9,442		9,261		9,179		9,068		8,946		8,946		8,892		8,936		9,169		9,323		9,377		1,109		1,064		1,044		1,135		1,163		1,186		417		418		407		446		459		488		8,905		8,880		9,147		9,266		9,332				104384		17166		57629		107968		128351		20561		121042		313005		0		108726		17811		57926		111036		128260		21154		126105		319862		19.41		17.34		8604.99		505		168				9,567																0																						0		0		0		0		0

		1462		Lilla Edet		2,752,240		2,865,158		13,909		13,993		14,125		14,246		14,360		14,468		22.37		22.37				19.41		17.34				-1,189		-1,010		-192		456		13,961		14,046		921		1,128		178		1382		438		2129		501		98		928		1,186		172		1444		431		2144		515		89		12,835		12,831		12,773		12,578		12,540		12,580		12,580		12,829		13,031		13,178		13,728		13,961		1,696		1,688		1,696		1,690		1,758		1,820		710		767		776		824		912		921		12,757		12,991		13,111		13,657		13,909				116945		20763		57629		104107		131000		20752		126434		305942		0		120807		21142		57926		107305		131656		21378		130261		318959		19.41		17.34		14414.37		967		703				12,831																0																						0		0		0		0		0

		1463		Mark		6,789,271		7,046,322		34,450		34,727		35,054		35,354		35,637		35,904		21.21		21.21				19.41		17.34				570		682		987		1,152		34,484		34,781		1879		3,030		388		3872		1242		5630		1712		390		1918		3,054		391		3929		1219		5746		1721		411		33,729		33,807		33,821		33,845		33,791		33,763		33,763		33,753		33,887		33,906		34,218		34,484		4,808		4,791		4,801		4,885		4,988		5,114		2,003		1,924		1,899		1,844		1,838		1,879		33,687		33,844		33,872		34,116		34,450				109738		17358		57629		104915		125493		19176		120550		300879		0		113453		17968		57926		108076		126753		19692		122996		305335		19.41		17.34		30479.56		2,498		1,712				33,660																0																						0		0		0		0		0

		1465		Svenljunga		1,975,409		2,023,027		10,668		10,655		10,755		10,847		10,934		11,016		22.35		22.35				19.41		17.34				302		477		-319		-559		10,659		10,683		573		837		117		1066		393		2016		518		95		596		875		120		1069		392		2046		525		90		10,431		10,313		10,291		10,288		10,282		10,239		10,239		10,299		10,365		10,506		10,679		10,659		1,413		1,391		1,387		1,404		1,459		1,459		523		533		573		575		600		573		10,294		10,335		10,472		10,685		10,668				110125		17228		57629		109761		137555		19349		123964		321056		0		113927		17894		57926		112962		138293		20247		127329		323920		19.41		17.34		8423.98		329		105				10,425																0																						0		0		0		0		0

		1466		Herrljunga		1,828,792		1,871,203		9,497		9,482		9,571		9,653		9,730		9,803		21.94		21.94				19.41		17.34				-445		-477		-1,340		-1,444		9,485		9,494		548		756		127		937		324		1681		448		117		535		776		112		951		311		1707		466		118		9,304		9,280		9,348		9,314		9,284		9,282		9,282		9,274		9,376		9,349		9,486		9,485		1,257		1,250		1,244		1,229		1,254		1,261		507		495		530		538		551		548		9,260		9,365		9,362		9,488		9,497				110349		15896		57629		107238		134880		19811		116713		297149		0		113959		16388		57926		110367		138473		19924		118351		306746		19.41		17.34		6851.77		491		108				9,270																0																						0		0		0		0		0

		1470		Vara		2,989,557		3,069,360		15,954		15,970		16,120		16,258		16,388		16,511		21.77		21.77				19.41		17.34				-567		-355		225		828		15,942		15,952		875		1,243		166		1633		515		2740		790		186		873		1,299		188		1650		523		2765		793		183		16,008		15,868		15,771		15,762		15,694		15,557		15,557		15,609		15,597		15,662		15,788		15,942		2,042		2,040		2,029		2,029		2,112		2,148		792		833		868		855		847		875		15,620		15,615		15,633		15,762		15,954				110192		15839		57629		105045		130091		20163		124922		307743		0		113865		16378		57926		108178		128470		20976		128238		322370		19.41		17.34		9199.01		445		204				16,001																0																						0		0		0		0		0

		1471		Götene		2,612,188		2,671,502		13,217		13,271		13,396		13,511		13,619		13,721		21.77		22.12				19.41		17.34				-1,354		-1,357		-318		-455		13,242		13,232		714		1,100		150		1397		457		2464		619		142		703		1,101		142		1396		460		2509		638		137		13,056		13,085		13,186		13,223		13,134		13,092		13,092		13,028		13,080		13,160		13,275		13,242		1,853		1,774		1,805		1,794		1,846		1,854		772		744		761		757		725		714		13,068		13,075		13,132		13,344		13,217				110135		16000		57629		104255		132866		18422		112109		299782		0		113767		16434		57926		107357		133855		18832		115871		308060		19.41		17.34		12515.25		685		299				13,054																0																						0		0		0		0		0

		1472		Tibro		2,042,990		2,106,100		11,118		11,138		11,243		11,339		11,430		11,516		21.21		21.21				19.41		17.34				534		951		-53		-657		11,110		11,168		593		915		130		1157		367		1944		609		135		633		917		113		1178		353		1951		631		128		10,611		10,662		10,611		10,560		10,625		10,673		10,673		10,754		10,864		10,980		11,070		11,110		1,443		1,407		1,453		1,515		1,512		1,524		598		582		577		609		610		593		10,748		10,848		10,955		11,074		11,118				110102		16912		57629		104316		132342		19353		114959		300727		0		113978		17547		57926		107421		137067		20104		117494		313151		19.41		17.34		9563.68		829		177				10,603																0																						0		0		0		0		0

		1473		Töreboda		1,664,712		1,704,268		9,427		9,338		9,426		9,507		9,583		9,655		21.22		21.22				19.41		17.34				-52		-125		3,224		3,530		9,414		9,312		498		725		96		953		319		1782		455		112		503		694		85		930		314		1787		460		106		9,376		9,256		9,255		9,113		9,063		9,009		9,009		8,992		9,072		9,293		9,435		9,414		1,175		1,149		1,161		1,190		1,252		1,272		432		410		445		483		488		498		8,976		9,093		9,249		9,398		9,427				104530		15807		57629		108290		130901		20207		122646		307564		0		108248		16137		57926		111311		130112		20998		127003		314508		19.41		17.34		5528.35		488		44				9,405																0																						0		0		0		0		0

		1480		Göteborg		127,359,000		133,413,000		563,439		571,153		576,524		581,456		586,118		590,512		21.12		21.12				19.41		17.34				-1,193		-1,368		301		344		564,039		571,868		34286		42,783		6270		52722		15930		64386		17589		4645		34287		44,058		6599		54244		16295		65826		17766		4551		493,502		500,197		507,330		513,751		520,374		526,089		526,089		533,271		541,145		548,190		556,640		564,039		59,705		60,809		62,436		64,277		66,563		68,652		32,652		33,365		33,706		33,827		33,744		34,286		532,857		540,786		547,558		555,471		563,439				118410		18887		57629		101331		116290		21973		121621		304837		83		122387		19152		57926		104526		117577		22614		123895		311612		19.41		17.34		165406.39		25,758		25,053				493,247																0																						0		0		0		0		0

		1481		Mölndal		15,732,847		16,622,949		65,779		67,998		68,637		69,224		69,779		70,302		20.26		20.26				19.41		17.34				133		-1,648		188		173		66,121		68,152		4247		6,095		821		7654		2234		7649		2348		527		4189		6,267		940		7789		2294		7799		2376		530		59,430		59,812		60,381		60,973		61,337		61,659		61,659		61,978		62,927		63,340		64,465		66,121		8,906		8,896		9,212		9,348		9,566		9,888		4,268		4,229		4,258		4,167		4,053		4,247		61,964		62,876		63,263		64,183		65,779				117042		20478		57629		101285		119356		19773		114868		298707		1,069		121082		20966		57926		104392		118782		20565		117606		308655		19.41		17.34		32255.01		4,042		4,396				59,303																0																						0		0		0		0		0

		1482		Kungälv		10,223,470		10,633,128		43,944		44,890		45,312		45,700		46,066		46,411		21.44		21.44				19.41		17.34				-8		-109		145		-98		44,110		45,086		2750		4,095		579		5062		1432		6519		2047		394		2772		4,171		570		5220		1454		6649		2093		416		39,649		40,268		40,727		41,241		41,538		41,753		41,753		42,109		42,334		42,730		43,289		44,110		5,804		5,835		5,895		6,017		6,264		6,494		2,736		2,761		2,732		2,674		2,670		2,750		42,102		42,270		42,639		43,204		43,944				117154		20464		57629		102535		121734		18465		114818		299927		0		121081		20954		57926		105732		122353		18952		117493		301630		19.41		17.34		34540.45		4,025		4,128				39,557																0																						0		0		0		0		0

		1484		Lysekil		3,038,875		3,138,684		14,633		14,611		14,748		14,874		14,993		15,105		22.46		22.46				19.41		17.34				-243		-10		1,662		1,532		14,621		14,611		676		1,036		143		1328		473		3108		878		201		685		1,074		160		1331		451		3178		897		205		14,633		14,659		14,535		14,521		14,398		14,396		14,396		14,369		14,299		14,464		14,570		14,621		1,752		1,724		1,724		1,743		1,744		1,801		672		682		649		685		682		676		14,359		14,287		14,438		14,548		14,633				107064		17768		57629		103483		126114		19040		121576		299724		0		110749		18356		57926		106523		129409		19480		121200		311747		19.41		17.34		21190.84		1,981		1,860				14,623																0																						0		0		0		0		0

		1485		Uddevalla		11,267,981		11,589,047		55,654		56,182		56,710		57,195		57,654		58,086		22.16		22.16				19.41		17.34				298		673		1,555		1,553		55,763		56,259		3395		4,706		699		5864		1838		8298		2692		594		3423		4,848		718		6059		1828		8433		2756		617		50,921		51,186		51,518		51,868		52,156		52,530		52,530		53,025		53,517		54,180		55,164		55,763		6,916		6,973		7,092		7,207		7,452		7,702		3,137		3,164		3,276		3,378		3,384		3,395		52,956		53,489		54,071		55,087		55,654				110117		18716		57629		102803		126314		20298		119526		308475		0		113798		19320		57926		106015		127661		20825		121992		312528		19.41		17.34		40039.28		4,357		3,812				50,869																0																						0		0		0		0		0

		1486		Strömstad		2,365,641		2,433,379		13,171		13,228		13,352		13,466		13,574		13,676		21.91		21.91				19.41		17.34				-1,304		-1,267		-580		-710		13,218		13,253		854		1,040		171		1267		424		2192		584		148		836		1,104		181		1327		414		2228		583		149		11,558		11,607		11,690		11,808		12,010		12,295		12,295		12,480		12,694		12,854		13,079		13,218		1,470		1,492		1,528		1,550		1,612		1,691		700		756		790		813		838		854		12,491		12,653		12,837		13,045		13,171				106128		17836		57629		108992		112671		20546		119516		299054		0		109524		18430		57926		111922		113371		21144		123469		296212		19.41		17.34		21363.36		2,014		2,047				11,564																783																						0		0		0		0		0

		1487		Vänersborg		7,659,395		7,868,283		39,055		39,355		39,725		40,065		40,386		40,689		22.21		22.21				19.41		17.34				1,048		1,185		1,393		1,655		39,151		39,411		2309		3,434		494		4320		1385		6355		1920		397		2305		3,447		447		4421		1372		6443		1927		414		36,939		36,991		36,871		36,857		36,962		36,968		36,968		37,369		37,890		38,381		38,955		39,151		5,094		5,113		5,162		5,347		5,583		5,705		2,186		2,214		2,237		2,296		2,328		2,309		37,241		37,815		38,258		38,873		39,055				112201		17006		57629		103680		121151		20331		120460		305419		0		115929		17635		57926		106846		124357		20857		123507		310099		19.41		17.34		25364.94		2,739		1,698				36,909																0																						0		0		0		0		0

		1488		Trollhättan		11,681,051		12,049,553		58,111		58,624		59,175		59,681		60,160		60,611		21.56		21.56				19.41		17.34				778		911		84		411		58,238		58,728		3531		4,993		732		6344		2035		8058		2404		559		3583		5,029		707		6501		2043		8163		2435		563		54,300		54,487		54,873		55,248		55,499		55,749		55,749		56,573		56,929		57,092		57,753		58,238		7,816		7,904		7,963		8,053		8,232		8,379		3,364		3,415		3,446		3,462		3,494		3,531		56,470		56,863		57,082		57,688		58,111				112619		18712		57629		102625		119796		19952		118046		308462		0		116373		19322		57926		105837		120767		20653		120015		315529		19.41		17.34		29503.20		4,084		2,957				54,280																0																						0		0		0		0		0

		1489		Alingsås		8,576,661		8,854,035		40,337		40,934		41,319		41,672		42,006		42,321		21.36		21.36				19.41		17.34				-912		-759		1,056		1,277		40,390		41,070		2414		3,642		512		4513		1336		6654		1864		451		2457		3,703		516		4671		1330		6732		1893		452		36,739		37,247		37,515		37,796		38,053		38,355		38,355		38,619		39,188		39,602		40,045		40,390		5,253		5,305		5,319		5,497		5,662		5,849		2,420		2,430		2,404		2,438		2,396		2,414		38,565		39,164		39,557		40,002		40,337				110057		17045		57629		102249		119495		19000		114369		295333		0		113741		17675		57926		105455		120267		19617		118547		307592		19.41		17.34		26529.75		2,684		2,671				36,703																0																						0		0		0		0		0

		1490		Borås		22,596,435		23,537,943		110,816		112,121		113,175		114,143		115,058		115,921		21.31		21.31				19.41		17.34				-386		-356		-131		-127		111,026		112,178		6911		9,323		1366		11684		3696		15380		4826		1116		6855		9,598		1438		11965		3790		15555		4846		1118		100,985		101,487		102,458		103,294		104,106		104,867		104,867		105,995		107,022		108,488		109,880		111,026		13,729		13,907		14,028		14,471		14,874		15,380		6,305		6,479		6,589		6,754		6,825		6,911		105,783		106,966		108,234		109,651		110,816				112638		18717		57629		102890		121015		20266		118464		302195		0		116375		19322		57926		106079		120383		20948		121825		309336		19.41		17.34		59522.76		6,361		5,771				100,888																0																						0		0		0		0		0

		1491		Ulricehamn		4,819,871		5,022,790		24,221		24,433		24,663		24,874		25,073		25,261		21.05		21.05				19.41		17.34				-182		-82		789		895		24,296		24,445		1339		2,023		302		2584		851		4158		1184		309		1371		1,988		244		2600		855		4204		1225		322		22,542		22,706		22,753		22,838		22,996		23,015		23,015		23,211		23,244		23,494		23,887		24,296		3,218		3,206		3,257		3,237		3,295		3,435		1,269		1,248		1,260		1,290		1,299		1,339		23,134		23,232		23,419		23,796		24,221				110205		17298		57629		105708		126253		19043		119186		295774		0		113944		17887		57926		108757		125960		19584		121299		301309		19.41		17.34		19218.73		1,340		807				22,505																0																						0		0		0		0		0

		1492		Åmål		2,224,908		2,273,000		12,706		12,707		12,826		12,936		13,040		13,138		22.46		22.46				19.41		17.34				2,519		2,333		2,679		2,434		12,711		12,720		659		1,008		134		1338		460		2351		729		186		631		1,027		139		1343		487		2348		763		172		12,589		12,545		12,434		12,295		12,226		12,211		12,211		12,229		12,326		12,601		12,801		12,711		1,598		1,564		1,612		1,713		1,784		1,798		569		586		583		623		635		659		12,202		12,309		12,563		12,753		12,706				107744		17240		57629		105411		125771		20813		118073		308203		0		111100		17879		57926		108625		126063		21250		120610		305965		19.41		17.34		8027.53		650		130				12,610																0																						0		0		0		0		0

		1493		Mariestad		4,817,235		4,915,150		24,285		24,377		24,606		24,817		25,016		25,204		21.26		21.26				19.41		17.34				-1,487		-1,205		609		671		24,290		24,372		1298		1,800		276		2347		726		4610		1369		290		1298		1,811		261		2377		751		4621		1426		291		23,871		23,825		23,799		23,741		23,732		23,739		23,739		23,870		23,921		24,043		24,215		24,290		3,031		3,037		2,982		3,000		3,016		3,073		1,181		1,199		1,216		1,238		1,296		1,298		23,782		23,882		24,027		24,219		24,285				107911		17155		57629		103978		125613		19694		115057		304953		0		111513		17783		57926		107102		125933		20214		116871		316368		19.41		17.34		17354.69		1,566		746				23,867																0																						0		0		0		0		0

		1494		Lidköping		8,279,835		8,504,549		39,515		39,827		40,201		40,545		40,870		41,176		21.26		21.26				19.41		17.34				-1,782		-1,411		617		336		39,506		39,879		2155		3,189		429		4070		1249		6604		1926		405		2188		3,272		447		4185		1273		6707		1993		408		37,773		37,922		37,989		38,048		38,183		38,254		38,254		38,414		38,761		39,009		39,235		39,506		5,113		5,064		5,095		5,101		5,215		5,319		2,094		2,069		2,144		2,124		2,142		2,155		38,359		38,727		38,923		39,222		39,515				109742		17261		57629		103344		123535		19592		119780		308044		0		113434		17896		57926		106489		123951		20153		122571		315328		19.41		17.34		29541.68		2,389		2,357				37,725																0																						0		0		0		0		0

		1495		Skara		3,775,144		3,847,150		18,822		18,849		19,026		19,189		19,343		19,488		21.10		21.10				19.41		17.34				-583		-478		-96		104		18,843		18,829		1098		1,466		173		1948		656		3097		842		207		1088		1,490		228		1947		652		3102		846		212		18,544		18,518		18,455		18,314		18,220		18,281		18,281		18,580		18,747		18,711		18,979		18,843		2,506		2,517		2,530		2,545		2,586		2,604		929		991		991		1,025		1,069		1,098		18,545		18,744		18,709		18,974		18,822				108362		17217		57629		104238		126466		19751		120605		310250		0		111954		17856		57926		107383		127666		20419		123097		312316		19.41		17.34		12160.64		1,183		581				18,565																0																						0		0		0		0		0

		1496		Skövde		11,728,463		12,244,439		54,848		55,707		56,231		56,712		57,167		57,596		20.86		20.86				19.41		17.34				-3,567		-3,394		1,058		999		54,975		55,729		3216		4,216		582		5371		1695		7797		2396		479		3330		4,298		624		5427		1712		7923		2429		505		50,197		50,610		50,984		51,402		51,761		52,212		52,212		52,859		53,134		53,555		54,133		54,975		6,643		6,651		6,648		6,700		6,897		7,066		2,913		2,977		3,056		3,070		3,072		3,216		52,749		53,074		53,539		54,019		54,848				109986		18742		57629		102183		124026		20100		116812		295045		0		113737		19359		57926		105324		124746		20757		119697		304269		19.41		17.34		35142.72		3,883		2,472				50,228																0																						0		0		0		0		0

		1497		Hjo		1,777,988		1,825,108		9,067		9,160		9,246		9,325		9,400		9,470		21.57		21.57				19.41		17.34				-354		-356		-110		-204		9,093		9,176		502		705		106		894		288		1788		479		110		490		741		111		915		297		1879		483		111		8,809		8,809		8,859		8,841		8,790		8,832		8,832		8,805		8,885		8,983		9,048		9,093		1,173		1,142		1,107		1,152		1,169		1,182		473		492		499		514		520		502		8,807		8,880		8,969		9,063		9,067				104898		16816		57629		103472		136026		19937		122395		299005		0		108145		17523		57926		106595		135725		20355		124169		302853		19.41		17.34		8075.31		660		255				8,835																0																						0		0		0		0		0

		1498		Tidaholm		2,437,047		2,497,948		12,822		12,788		12,908		13,018		13,122		13,220		22.07		22.07				19.41		17.34				-420		-765		15		-247		12,827		12,828		761		937		131		1215		473		2134		700		139		731		994		180		1228		430		2145		718		140		12,651		12,693		12,632		12,572		12,569		12,556		12,556		12,565		12,617		12,669		12,797		12,827		1,673		1,625		1,610		1,611		1,648		1,688		600		668		694		705		729		761		12,583		12,631		12,678		12,786		12,822				108451		15663		57629		103665		127274		19810		121626		304981		0		111881		16245		57926		106790		128095		20419		123559		312457		19.41		17.34		10122.58		785		233				12,640																0																						0		0		0		0		0

		1499		Falköping		6,182,525		6,320,178		32,947		33,145		33,457		33,743		34,014		34,269		21.60		21.60				19.41		17.34				2,266		2,680		467		430		33,077		33,155		2089		2,832		406		3638		1138		5057		1760		370		2069		2,895		433		3672		1187		5086		1777		376		31,311		31,349		31,419		31,513		31,689		31,689		31,689		31,988		32,185		32,511		32,806		33,077		4,310		4,462		4,499		4,596		4,686		4,776		1,805		1,849		1,915		1,975		2,007		2,089		31,974		32,155		32,461		32,777		32,947				110233		17330		57629		105366		125165		19919		121971		307027		0		113881		17962		57926		108467		125098		20692		124820		318666		19.41		17.34		19088.27		1,974		750				31,298																0																						0		0		0		0		0

		1715		Kil		2,295,555		2,357,280		11,908		11,976		12,089		12,192		12,290		12,382		22.35		21.87				19.97		17.90				460		348		-108		202		11,910		11,962		740		1,011		157		1248		410		2142		576		131		736		1,020		155		1296		384		2168		579		132		11,748		11,674		11,717		11,706		11,682		11,782		11,782		11,810		11,885		11,802		11,800		11,910		1,663		1,675		1,672		1,626		1,632		1,658		688		699		727		713		739		740		11,832		11,859		11,808		11,801		11,908				112259		18787		57629		104915		131165		18834		116710		296521		0		115988		19417		57926		107936		129288		19732		117140		306852		19.97		17.90		10755.79		716		366				11,736																0																						0		0		0		0		0

		1730		Eda		1,380,431		1,435,349		8,621		8,570		8,651		8,725		8,795		8,861		22.25		22.27				19.97		17.90				-139		491		-546		-265		8,618		8,575		535		617		110		760		241		1481		482		105		507		660		112		796		252		1500		452		121		8,649		8,653		8,577		8,524		8,460		8,496		8,496		8,426		8,453		8,505		8,526		8,618		1,045		996		969		964		992		1,001		417		447		469		489		534		535		8,455		8,478		8,517		8,507		8,621				105833		16207		57629		108755		133507		21559		125597		306445		0		109015		17057		57926		111711		132977		22451		128606		318403		19.97		17.90		5555.95		250		73				8,651																294																						0		0		0		0		0

		1737		Torsby		2,152,652		2,195,248		11,876		11,732		11,842		11,943		12,039		12,129		22.50		22.02				19.97		17.90				4,025		4,080		1,548		1,660		11,890		11,719		559		790		125		956		371		2381		777		181		535		775		129		952		359		2371		787		185		12,878		12,707		12,508		12,414		12,312		12,219		12,219		12,013		11,992		11,910		12,169		11,890		1,493		1,383		1,370		1,339		1,391		1,327		525		543		526		553		590		559		12,032		11,964		11,915		12,112		11,876				104923		14946		57629		114437		137700		25496		138583		336253		0		108203		15872		57926		117087		138935		25732		140714		343878		19.97		17.90		9796.05		625		204				12,888																13																						0		0		0		0		0

		1760		Storfors		757,032		773,610		4,090		4,081		4,119		4,154		4,187		4,218		22.50		22.02				19.97		17.90				1,212		1,462		-1,307		-1,558		4,123		4,055		196		298		27		413		139		863		186		48		200		279		34		381		146		871		185		54		4,495		4,383		4,363		4,273		4,218		4,150		4,150		4,131		4,106		4,032		4,046		4,123		565		559		557		533		524		552		177		173		173		179		172		196		4,125		4,100		4,031		4,029		4,090				111925		16697		57629		106298		134665		20315		132747		318078		0		115705		17269		57926		109289		137489		20894		135401		312760		19.97		17.90		1579.00		57		17				4,494																0																						0		0		0		0		0

		1761		Hammarö		3,617,139		3,860,021		16,142		16,476		16,631		16,773		16,907		17,034		22.10		21.62				19.97		17.90				-31		-51		-338		-54		16,174		16,483		1166		1,682		255		2012		597		2343		616		111		1188		1,739		261		2104		605		2383		647		114		14,547		14,655		14,833		14,926		14,943		15,061		15,061		15,136		15,256		15,420		15,725		16,174		2,344		2,335		2,336		2,381		2,491		2,609		1,048		1,091		1,083		1,128		1,132		1,166		15,133		15,238		15,344		15,627		16,142				112409		18726		57629		100987		117063		18853		116431		300549		451		116156		19334		57926		104159		116146		19601		120708		300793		19.97		17.90		11503.37		1,244		1,281				14,558																0																						0		0		0		0		0

		1762		Munkfors		653,270		668,328		3,741		3,782		3,818		3,851		3,882		3,911		22.50		22.02				19.97		17.90				4,000		4,997		-152		379		3,763		3,789		169		263		32		345		110		709		278		72		188		276		38		362		105		707		286		74		3,880		3,814		3,793		3,771		3,702		3,642		3,642		3,656		3,656		3,663		3,738		3,763		430		418		401		415		441		455		148		158		152		158		160		169		3,652		3,660		3,659		3,688		3,741				102961		15537		57629		103068		133131		22922		129761		302936		0		107460		16071		57926		106422		135788		24208		127226		313544		19.97		17.90		515.60		84		4				3,904																316																						0		0		0		0		0

		1763		Forshaga		2,169,656		2,198,040		11,492		11,504		11,612		11,711		11,805		11,893		22.35		21.87				19.97		17.90				827		1,247		907		825		11,509		11,518		708		985		138		1288		379		1998		553		110		726		1,022		153		1288		398		1986		566		113		11,444		11,415		11,401		11,266		11,229		11,311		11,311		11,292		11,379		11,379		11,451		11,509		1,639		1,619		1,617		1,636		1,675		1,667		641		644		657		663		653		708		11,278		11,356		11,378		11,445		11,492				112248		18784		57629		102337		141272		19733		127054		316267		0		116016		19400		57926		105481		142093		20225		125610		317350		19.97		17.90		8788.95		476		196				11,459																0																						0		0		0		0		0

		1764		Grums		1,718,339		1,751,179		8,985		9,027		9,112		9,190		9,264		9,333		22.50		22.02				19.97		17.90				143		292		261		57		9,011		9,016		504		672		92		849		271		1728		481		96		497		680		93		858		256		1733		508		100		9,302		9,250		9,142		9,091		9,017		8,939		8,939		8,925		8,958		8,945		9,063		9,011		1,080		1,055		1,059		1,058		1,119		1,120		448		432		439		447		490		504		8,925		8,966		8,951		9,038		8,985				110251		15720		57629		104900		137389		21319		123613		316448		0		113889		16170		57926		107917		139128		21854		126199		319965		19.97		17.90		4686.11		377		79				9,323																0																						0		0		0		0		0

		1765		Årjäng		1,573,187		1,633,021		9,943		9,973		10,067		10,153		10,234		10,311		22.45		21.97				19.97		17.90				1,460		1,170		-690		-647		9,948		10,011		496		751		99		989		357		1781		525		119		505		754		100		983		356		1790		525		123		9,877		9,952		9,915		9,855		9,827		9,864		9,864		9,953		9,804		9,869		9,958		9,948		1,345		1,331		1,332		1,346		1,359		1,346		509		513		487		476		473		496		9,879		9,799		9,850		9,913		9,943				105404		15366		57629		110818		143477		22007		127945		321794		0		109051		16251		57926		113883		147019		22767		127967		321153		19.97		17.90		10073.01		546		312				9,879																4																						0		0		0		0		0

		1766		Sunne		2,492,660		2,553,268		13,345		13,286		13,411		13,526		13,634		13,736		22.15		21.67				19.97		17.90				-228		-253		987		766		13,331		13,261		673		944		124		1231		453		2333		736		161		671		976		148		1240		425		2381		725		169		13,566		13,473		13,345		13,255		13,142		13,102		13,102		13,011		13,099		13,208		13,425		13,331		1,745		1,691		1,643		1,635		1,688		1,684		604		607		612		640		685		673		13,036		13,091		13,221		13,270		13,345				107593		16183		57629		110364		130918		22696		128298		322817		0		111218		16969		57926		113288		132135		23079		129563		326938		19.97		17.90		10980.59		458		286				13,556																0																						0		0		0		0		0

		1780		Karlstad		19,209,369		19,814,230		91,050		92,225		93,092		93,888		94,641		95,350		21.75		21.27				19.97		17.90				-3,077		-2,981		-582		-400		91,120		92,497		4993		6,842		1002		8472		2652		13391		4129		954		5111		6,960		1027		8751		2690		13631		4192		961		83,641		83,994		84,736		85,753		86,409		86,929		86,929		87,786		88,350		89,245		90,198		91,120		10,149		10,231		10,334		10,522		10,793		11,124		4,748		4,823		4,887		4,916		4,985		4,993		87,667		88,349		89,204		90,086		91,050				112541		18748		57629		101276		120719		21003		117187		299477		0		116294		19368		57926		104473		121527		21612		119862		308610		19.97		17.90		46618.29		4,956		4,677				83,564																0																						0		0		0		0		0

		1781		Kristinehamn		4,558,490		4,643,830		24,625		24,391		24,620		24,831		25,030		25,218		22.45		21.97				19.97		17.90				-40		210		-254		-326		24,650		24,336		1299		1,851		279		2327		740		4685		1371		306		1260		1,852		259		2327		753		4694		1388		310		23,906		23,958		23,963		23,808		23,698		23,729		23,729		23,949		24,114		24,270		24,671		24,650		2,872		2,894		2,897		2,924		3,035		3,067		1,151		1,181		1,226		1,259		1,329		1,299		23,891		24,031		24,232		24,498		24,625				107835		17172		57629		103592		125545		21220		124313		315201		0		111353		17811		57926		106713		126388		21671		126772		319971		19.97		17.90		14818.54		1,839		358				23,876																0																						0		0		0		0		0

		1782		Filipstad		1,825,915		1,848,177		10,789		10,795		10,897		10,990		11,078		11,161		22.00		21.52				19.97		17.90				5,735		6,681		450		-195		10,783		10,837		546		774		112		1024		372		2119		654		154		588		839		113		1068		381		2107		663		161		10,782		10,682		10,626		10,562		10,514		10,549		10,549		10,563		10,613		10,625		10,960		10,783		1,285		1,305		1,357		1,356		1,440		1,396		484		493		484		483		552		546		10,515		10,610		10,584		10,872		10,789				104135		15613		57629		108508		133082		22789		134766		326252		0		108287		16243		57926		111638		138000		23636		133996		324120		19.97		17.90		2307.26		349		12				10,798																0																						0		0		0		0		0

		1783		Hagfors		2,244,571		2,263,400		11,778		11,712		11,822		11,923		12,019		12,109		22.50		22.02				19.97		17.90				1,217		1,446		218		619		11,782		11,698		485		731		105		959		357		2441		840		151		463		729		103		967		355		2457		837		164		12,993		12,804		12,636		12,480		12,282		12,170		12,170		12,071		11,921		11,824		11,917		11,782		1,439		1,408		1,351		1,289		1,320		1,316		481		473		482		463		467		485		12,080		11,917		11,817		11,831		11,778				106291		15168		57629		107178		140554		21470		125056		310039		0		109571		15579		57926		110284		141624		21953		127283		322404		19.97		17.90		2921.18		249		25				13,005																263																						0		0		0		0		0

		1784		Arvika		4,839,580		4,975,053		26,040		26,087		26,332		26,557		26,770		26,971		21.50		21.02				19.97		17.90				947		1,145		30		-133		26,060		26,082		1444		1,876		255		2417		832		4711		1541		346		1451		1,948		306		2422		822		4828		1543		358		26,250		26,176		26,100		26,034		25,907		25,829		25,829		25,817		25,771		25,841		26,054		26,060		3,173		3,187		3,185		3,165		3,237		3,249		1,258		1,275		1,314		1,361		1,394		1,444		25,822		25,806		25,814		25,975		26,040				109798		15622		57629		105542		130183		20899		124780		313003		0		113485		16143		57926		108588		129081		21597		126319		319672		19.97		17.90		21407.69		1,955		655				26,252																0																						0		0		0		0		0

		1785		Säffle		2,762,658		2,814,486		15,697		15,688		15,836		15,971		16,099		16,220		22.00		21.52				19.97		17.90				2,191		2,701		757		879		15,727		15,643		802		1,203		144		1580		516		2961		984		231		801		1,164		166		1541		533		2964		999		237		15,868		15,784		15,602		15,547		15,394		15,308		15,308		15,276		15,334		15,366		15,633		15,727		1,987		1,970		1,987		1,962		2,043		2,096		691		687		699		696		752		802		15,301		15,329		15,343		15,560		15,697				107651		17195		57629		108833		128628		20006		120098		310713		0		111288		17785		57926		111973		133173		20632		123246		316484		19.97		17.90		8884.32		813		157				15,879																0																						0		0		0		0		0

		1814		Lekeberg		1,522,385		1,613,309		7,867		8,069		8,145		8,215		8,281		8,343		22.43		22.43				19		16.93				2,473		2,720		797		543		7,868		8,116		553		784		135		915		216		1285		313		80		613		816		102		983		237		1305		340		77		7,097		7,111		7,123		7,134		7,223		7,298		7,298		7,289		7,363		7,492		7,636		7,868		964		979		987		1,026		1,078		1,131		541		527		511		546		546		553		7,296		7,335		7,506		7,616		7,867				112385		18737		57629		105056		135847		20425		124907		320847		696		116201		19351		57926		108176		137715		20376		125498		315458		19		16.93		7985.75		377		253				7,097																0																						0		0		0		0		0

		1860		Laxå		1,069,883		1,077,493		5,646		5,669		5,722		5,771		5,817		5,861		22.18		22.18				19		16.93				2,068		2,817		1,092		721		5,643		5,637		250		389		55		512		193		1165		346		98		256		412		62		523		189		1176		339		104		5,922		5,870		5,786		5,686		5,622		5,552		5,552		5,580		5,664		5,656		5,709		5,643		665		676		694		700		715		705		227		235		244		232		266		250		5,570		5,648		5,676		5,699		5,646				109438		15496		57629		106883		151591		20731		122062		313102		0		113195		16080		57926		109987		158374		21358		125834		325067		19		16.93		3153.67		70		42				5,941																0																						0		0		0		0		0

		1861		Hallsberg		3,056,352		3,119,247		15,927		15,919		16,069		16,206		16,336		16,458		21.55		21.55				19		16.93				-618		140		-407		-592		15,932		15,954		928		1,390		194		1713		510		2730		682		161		966		1,393		187		1743		525		2759		689		158		15,268		15,256		15,235		15,275		15,248		15,283		15,283		15,267		15,315		15,509		15,649		15,932		2,094		2,071		2,036		2,070		2,118		2,223		850		836		842		844		870		928		15,255		15,314		15,489		15,632		15,927				108360		16998		57629		105087		133512		20070		125624		318265		0		112190		17633		57926		108328		133514		20821		130055		334305		19		16.93		12732.22		545		310				15,274																0																						0		0		0		0		0

		1862		Degerfors		1,827,153		1,846,189		9,621		9,608		9,698		9,781		9,859		9,933		22.30		22.30				19		16.93				108		153		50		-53		9,668		9,665		421		680		106		905		339		1968		516		114		440		681		94		909		319		1994		550		104		9,903		9,839		9,709		9,641		9,551		9,477		9,477		9,500		9,531		9,543		9,609		9,668		1,248		1,199		1,214		1,200		1,219		1,244		417		403		409		428		437		421		9,518		9,536		9,574		9,598		9,621				102636		16648		57629		104987		138717		20184		126359		316884		0		106590		17309		57926		108186		141565		20924		129419		317355		19		16.93		3738.88		113		27				9,925																0																						0		0		0		0		0

		1863		Hällefors		1,255,743		1,256,581		7,098		7,012		7,078		7,139		7,196		7,250		22.05		22.05				19		16.93				3,541		3,921		-3		-252		7,109		6,983		368		490		71		625		228		1477		478		92		366		500		67		629		217		1457		468		91		7,475		7,361		7,333		7,220		7,140		6,988		6,988		6,982		6,936		7,032		7,138		7,109		821		797		781		790		854		853		297		297		310		324		351		368		6,992		6,945		7,061		7,093		7,098				104337		17057		57629		105277		138700		22797		121323		314230		0		107976		17738		57926		108469		145877		23769		123924		320591		19		16.93		3598.71		207		35				7,479																477																						0		0		0		0		0

		1864		Ljusnarsberg		852,257		851,627		4,952		4,856		4,902		4,944		4,984		5,021		21.03		21.02				19		16.93				1,839		1,819		711		-637		4,942		4,846		212		329		44		434		164		1098		270		48		209		307		40		409		158		1109		280		49		5,188		5,129		5,055		4,931		4,870		4,848		4,848		4,875		4,913		4,928		5,006		4,942		566		573		588		592		610		598		166		168		186		198		201		212		4,848		4,918		4,933		4,949		4,952				102474		15391		57629		106628		132024		24115		132560		339751		0		106004		15634		57926		109473		137417		24559		132685		333234		19		16.93		3023.65		93		4				5,192																353																						0		0		0		0		0

		1880		Örebro		30,287,166		31,584,446		149,793		153,088		154,528		155,850		157,100		158,278		21.35		21.35				19		16.93				-764		-1,537		1,008		889		150,291		153,367		9448		12,649		1921		15542		4941		20316		5281		1435		9409		13,167		1960		16174		5021		20712		5314		1418		130,429		132,277		134,006		135,460		137,121		138,952		138,952		140,599		142,618		144,200		146,631		150,291		18,322		18,465		18,778		19,135		19,652		20,483		8,930		9,129		9,182		9,275		9,375		9,448		140,451		142,325		144,212		146,208		149,793				112645		18717		57629		102583		118311		20538		118726		302701		484		116378		19321		57926		105747		118428		21175		121182		306079		19		16.93		67806.87		9,049		6,774				130,254																0																						0		0		0		0		0

		1881		Kumla		4,271,313		4,410,293		21,481		21,653		21,857		22,044		22,221		22,388		21.60		21.60				19		16.93				662		1,125		1,099		1,279		21,506		21,640		1389		2,048		302		2554		818		3221		788		197		1408		2,095		289		2617		825		3266		813		211		19,852		20,157		20,214		20,456		20,510		20,738		20,738		20,904		21,016		21,154		21,334		21,506		3,198		3,137		3,151		3,206		3,292		3,372		1,422		1,438		1,441		1,444		1,395		1,389		20,861		20,987		21,095		21,290		21,481				112300		18751		57629		102766		123280		20268		121859		302932		0		116051		19365		57926		105947		124006		21127		122158		311592		19		16.93		15825.97		1,345		1,153				19,768																0																						0		0		0		0		0

		1882		Askersund		2,272,493		2,330,518		11,188		11,318		11,424		11,522		11,614		11,701		21.95		21.95				19		16.93				-1,897		-2,116		474		-151		11,175		11,313		533		812		106		1049		363		2422		581		115		539		816		128		1067		347		2464		614		113		11,394		11,386		11,307		11,278		11,134		11,011		11,011		11,096		11,119		11,151		11,282		11,175		1,380		1,395		1,384		1,392		1,431		1,412		510		552		542		537		528		533		11,010		11,102		11,142		11,245		11,188				103568		15648		57629		107852		140484		20344		117866		310707		0		107059		16042		57926		110940		143264		20650		120147		311035		19		16.93		12461.56		481		338				11,404																0																						0		0		0		0		0

		1883		Karlskoga		6,137,574		6,262,445		30,448		30,395		30,681		30,943		31,191		31,425		22.00		22.00				19		16.93				655		836		-569		-526		30,413		30,419		1570		2,313		302		3063		1058		5444		1596		377		1571		2,381		324		3069		1060		5468		1637		373		29,988		29,872		29,742		29,668		29,616		29,631		29,631		29,728		30,054		30,283		30,538		30,413		3,805		3,853		3,945		4,043		4,122		4,121		1,494		1,503		1,505		1,520		1,568		1,570		29,759		30,000		30,235		30,549		30,448				109538		15773		57629		101831		124288		20740		121619		318199		0		113204		16273		57926		105010		125956		21444		123765		326302		19		16.93		18701.31		1,805		620				29,988																0																						0		0		0		0		0

		1884		Nora		2,108,099		2,151,971		10,739		10,712		10,813		10,906		10,993		11,075		22.25		22.25				19		16.93				-46		887		1,047		459		10,747		10,737		570		892		124		1116		359		2168		527		120		581		908		129		1135		374		2179		562		122		10,447		10,375		10,343		10,447		10,429		10,356		10,356		10,399		10,352		10,502		10,665		10,747		1,430		1,409		1,386		1,416		1,461		1,475		534		543		561		553		548		570		10,390		10,350		10,449		10,646		10,739				104553		16924		57629		105595		124384		19917		123315		317385		0		108263		17589		57926		108690		126066		20637		122835		325574		19		16.93		9686.96		331		269				10,454																0																						0		0		0		0		0

		1885		Lindesberg		4,620,107		4,670,324		23,661		23,591		23,813		24,017		24,210		24,391		22.30		22.30				19		16.93				556		638		2,205		1,929		23,613		23,575		1317		1,890		285		2382		833		4354		1110		265		1313		1,924		259		2441		799		4357		1146		263		23,104		23,099		23,029		23,034		23,108		22,979		22,979		23,176		23,269		23,562		23,744		23,613		3,061		3,048		3,057		3,149		3,243		3,215		1,238		1,234		1,273		1,308		1,300		1,317		23,116		23,199		23,518		23,621		23,661				108139		15907		57629		104998		128401		20548		120610		312919		0		111759		16384		57926		108111		131378		20983		122365		314321		19		16.93		18952.86		854		386				23,075																0																						0		0		0		0		0

		1904		Skinnskatteberg		839,044		852,173		4,422		4,410		4,451		4,489		4,525		4,559		22.51		22.51				20.19		18.12				2,870		1,776		-1,505		-845		4,431		4,429		239		298		42		393		139		998		240		44		217		290		49		400		125		1011		242		46		4,686		4,622		4,567		4,445		4,412		4,392		4,392		4,411		4,434		4,472		4,429		4,431		527		521		504		529		528		532		165		193		206		227		243		239		4,408		4,444		4,478		4,452		4,422				104699		16565		57629		108239		135017		21725		129555		325302		0		107337		17182		57926		111035		133074		22271		130264		332219		20.19		18.12		4075.73		62		48				4,709																396																						0		0		0		0		0

		1907		Surahammar		1,946,769		1,974,295		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		22.31		22.31				20.19		18.12				-1,148		-615		-487		-347		10,037		10,088		563		838		117		1052		355		1938		514		82		584		839		123		1066		362		1923		504		92		10,122		10,062		9,980		9,949		9,871		9,890		9,890		9,834		9,918		9,985		10,059		10,037		1,315		1,302		1,306		1,337		1,374		1,407		525		534		533		572		541		563		9,842		9,903		9,990		10,048		10,033				110260		16933		57629		104017		132709		19198		119333		307035		0		114044		17565		57926		107205		133159		19915		123041		312626		20.19		18.12		7851.70		241		219				10,098																0																						0		0		0		0		0

		1960		Kungsör		1,621,202		1,647,261		8,574		8,661		8,742		8,817		8,888		8,955		22.03		22.03				20.19		18.12				-865		-307		3,759		4,239		8,603		8,667		485		708		99		930		336		1584		390		85		514		720		97		954		325		1609		396		81		8,219		8,170		8,116		8,089		8,086		8,030		8,030		8,175		8,269		8,343		8,432		8,603		1,138		1,137		1,153		1,170		1,218		1,266		417		425		450		447		442		485		8,160		8,248		8,340		8,417		8,574				112148		16911		57629		103186		131836		18701		115299		295432		0		115945		17564		57926		106593		137696		19096		120124		302998		20.19		18.12		6184.32		283		232				8,238																0																						0		0		0		0		0

		1961		Hallstahammar		3,067,845		3,138,904		15,925		16,143		16,295		16,434		16,566		16,690		21.81		21.81				20.19		18.12				-405		-554		2,249		2,226		15,998		16,186		956		1,297		172		1648		531		2836		829		206		973		1,324		205		1663		527		2842		842		200		15,040		15,014		15,127		15,175		15,224		15,346		15,346		15,524		15,596		15,645		15,843		15,998		2,048		2,044		1,988		2,031		2,120		2,179		844		915		945		952		922		956		15,492		15,619		15,665		15,861		15,925				108486		16887		57629		101943		125564		20210		120124		297112		0		112154		17542		57926		105110		127539		20935		122805		302981		20.19		18.12		11045.92		675		606				15,059																80																						0		0		0		0		0

		1962		Norberg		1,130,760		1,153,950		5,793		5,800		5,855		5,905		5,952		5,997		22.66		22.66				20.19		18.12				48		1,220		-849		-831		5,796		5,795		293		440		67		552		203		1174		294		68		294		456		62		587		195		1188		283		76		5,788		5,749		5,730		5,723		5,725		5,630		5,630		5,608		5,719		5,803		5,795		5,796		697		677		703		702		761		755		280		291		319		305		313		293		5,595		5,710		5,792		5,796		5,793				112010		16781		57629		102700		129879		20951		120537		305946		0		115745		17485		57926		106052		133281		21882		128389		319593		20.19		18.12		2078.02		42		14				5,790																0																						0		0		0		0		0

		1980		Västerås		32,494,568		33,672,113		149,898		151,855		153,283		154,594		155,834		157,002		20.36		20.36				20.19		18.12				71		268		-592		-522		150,134		152,078		9011		12,496		1793		15829		4909		21618		6243		1496		9103		12,777		1838		16277		5069		21649		6356		1533		133,728		134,684		135,936		137,207		138,709		140,499		140,499		142,131		143,702		145,218		147,420		150,134		18,681		18,760		19,085		19,404		19,952		20,738		8,205		8,311		8,494		8,663		8,796		9,011		141,892		143,543		145,275		146,947		149,898				112611		18719		57629		102466		114633		19939		115748		300061		55		116359		19328		57926		105697		116827		20600		118708		307904		20.19		18.12		64474.75		7,977		7,772				133,680																0																						0		0		0		0		0

		1981		Sala		4,313,631		4,415,815		22,636		22,797		23,011		23,208		23,394		23,569		22.31		22.31				20.19		18.12				292		823		295		433		22,631		22,816		1251		1,868		306		2276		762		4154		1108		274		1295		1,935		271		2390		730		4190		1141		276		21,412		21,365		21,499		21,535		21,568		21,596		21,596		21,769		21,925		22,109		22,353		22,631		2,769		2,752		2,755		2,801		2,919		3,038		1,227		1,228		1,269		1,291		1,275		1,251		21,746		21,875		22,036		22,304		22,636				108092		17288		57629		106283		127579		20633		118388		304248		0		111860		17932		57926		109365		129798		21342		122178		315238		20.19		18.12		16096.56		859		849				21,402																0																						0		0		0		0		0

		1982		Fagersta		2,602,141		2,647,413		13,391		13,447		13,573		13,689		13,799		13,902		22.11		22.11				20.19		18.12				1,686		1,916		-412		-429		13,415		13,464		821		1,125		154		1412		452		2231		711		167		818		1,168		182		1448		436		2242		731		165		12,183		12,267		12,249		12,443		12,553		12,634		12,634		12,872		13,133		13,286		13,445		13,415		1,577		1,654		1,681		1,753		1,863		1,864		711		781		806		810		818		821		12,819		13,103		13,255		13,369		13,391				110517		16023		57629		103332		121054		21622		123171		310294		0		114189		16538		57926		106622		124787		22097		125986		315451		20.19		18.12		7197.67		178		89				12,173																0																						145		0		0		0		0

		1983		Köping		5,142,920		5,238,328		26,128		26,223		26,470		26,696		26,910		27,112		22.16		22.16				20.19		18.12				647		1,092		1,000		850		26,116		26,268		1481		2,108		300		2680		865		4455		1373		325		1508		2,174		319		2729		892		4479		1405		313		24,646		24,740		24,847		24,905		24,807		24,854		24,854		25,237		25,376		25,557		25,950		26,116		3,205		3,318		3,334		3,398		3,489		3,545		1,318		1,333		1,358		1,410		1,442		1,481		25,161		25,354		25,506		25,869		26,128				108225		15928		57629		103495		124255		20164		119634		305101		0		111920		16420		57926		106746		126054		20864		122626		313237		20.19		18.12		17115.28		901		910				24,636																0																						0		0		0		0		0

		1984		Arboga		2,683,406		2,757,891		13,884		14,121		14,254		14,376		14,491		14,600		22.41		22.41				20.19		18.12				-970		-590		-478		-446		13,934		14,138		725		1,009		147		1339		495		2660		706		171		772		1,032		142		1353		519		2672		748		165		13,369		13,301		13,302		13,285		13,302		13,353		13,353		13,493		13,631		13,858		13,903		13,934		1,838		1,814		1,761		1,811		1,799		1,834		625		662		674		739		727		725		13,460		13,651		13,819		13,867		13,884				107764		15638		57629		103206		123365		19793		118070		313631		0		111652		16077		57926		106450		122428		20505		122415		322792		20.19		18.12		8571.25		423		279				13,352																0																						0		0		0		0		0

		2021		Vansbro		1,200,574		1,215,797		6,810		6,789		6,853		6,912		6,967		7,019		22.30		22.30				19.52		17.45				3,087		3,020		-1,879		-1,449		6,837		6,807		333		529		78		668		246		1356		400		79		332		535		75		660		231		1360		424		73		6,959		6,916		6,876		6,805		6,818		6,779		6,779		6,730		6,694		6,715		6,884		6,837		859		842		854		877		932		914		349		342		329		331		351		333		6,730		6,695		6,704		6,801		6,810				105216		15441		57629		107304		136306		22605		132288		337843		0		108774		16365		57926		110202		145762		23446		131920		338823		19.52		17.45		4480.22		68		7				6,964																0																						0		0		0		0		0

		2023		Malung-Sälen		1,909,734		1,956,162		10,091		10,111		10,206		10,293		10,376		10,454		22.57		22.57				19.52		17.45				668		570		362		180		10,114		10,106		462		731		97		925		325		1918		583		112		476		736		98		932		305		1927		587		111		10,428		10,385		10,408		10,356		10,262		10,178		10,178		10,061		9,969		10,036		10,091		10,114		1,266		1,259		1,205		1,222		1,227		1,250		478		474		456		460		466		462		10,040		9,934		9,972		10,024		10,091				104677		17781		57629		110672		137271		23113		129316		338875		0		108477		18351		57926		113611		139631		23929		131222		343601		19.52		17.45		26542.50		1,407		1,280				10,420																1,182																						0		0		0		0		0

		2026		Gagnef		1,988,068		2,034,253		10,253		10,251		10,347		10,436		10,520		10,599		22.54		22.54				19.52		17.45				111		389		394		432		10,241		10,271		631		884		126		1112		376		1902		492		97		638		945		145		1165		338		1926		516		91		10,111		10,107		10,071		10,097		10,069		10,012		10,012		10,023		10,024		10,079		10,175		10,241		1,476		1,441		1,429		1,453		1,473		1,488		595		614		584		619		641		631		10,023		9,986		10,060		10,142		10,253				112250		16982		57629		105448		136379		18968		115470		303089		0		115999		17702		57926		108525		135136		19445		118634		314448		19.52		17.45		14577.86		293		236				10,071																0																						0		0		0		0		0

		2029		Leksand		3,119,949		3,167,747		15,591		15,773		15,921		16,057		16,186		16,307		21.82		21.82				19.52		17.45				-1,193		-822		-1,535		-1,762		15,640		15,804		786		1,126		171		1472		520		3301		847		205		816		1,162		154		1540		492		3396		856		214		15,338		15,288		15,303		15,289		15,238		15,146		15,146		15,157		15,252		15,326		15,507		15,640		1,981		1,970		1,952		1,964		2,000		1,992		711		712		723		714		772		786		15,169		15,239		15,299		15,447		15,591				107567		17117		57629		103225		122155		19888		121241		302235		0		111337		17770		57926		106480		122954		20429		122852		314717		19.52		17.45		21561.77		1,327		1,301				15,370																0																						0		0		0		0		0

		2031		Rättvik		2,081,335		2,101,575		10,814		10,897		10,999		11,093		11,182		11,266		21.82		21.82				19.52		17.45				1,557		1,549		293		186		10,837		10,907		402		708		92		978		312		2601		760		184		431		693		80		961		330		2624		768		178		10,883		10,850		10,797		10,811		10,859		10,799		10,799		10,766		10,748		10,759		10,856		10,837		1,334		1,293		1,265		1,258		1,269		1,290		434		430		400		413		415		402		10,749		10,739		10,777		10,830		10,814				102671		17710		57629		107174		131806		21317		125190		300286		0		106816		18258		57926		110343		133415		21845		126888		317012		19.52		17.45		15037.79		637		492				10,887																0																						0		0		0		0		0

		2034		Orsa		1,228,499		1,262,648		6,879		6,897		6,962		7,022		7,078		7,131		22.42		22.42				19.52		17.45				1,684		1,902		-387		-436		6,887		6,892		278		478		65		639		251		1321		429		73		292		480		58		635		244		1359		436		81		7,091		6,990		6,934		6,922		6,867		6,835		6,835		6,849		6,812		6,750		6,861		6,887		880		871		877		873		880		890		296		290		295		289		281		278		6,830		6,816		6,746		6,831		6,879				103536		16624		57629		103910		134898		22128		129731		319118		0		107510		17290		57926		107017		131630		22869		131514		323027		19.52		17.45		7689.89		222		175				7,047																392																						0		0		0		0		0

		2039		Älvdalen		1,276,418		1,316,755		7,070		7,114		7,181		7,242		7,300		7,355		22.79		22.79				19.52		17.45				4,412		4,279		-1,233		-1,934		7,068		7,121		289		538		89		711		232		1433		447		90		302		551		66		736		231		1445		449		94		7,362		7,287		7,288		7,207		7,184		7,139		7,139		7,096		7,052		7,035		7,039		7,068		871		850		895		928		919		943		375		360		337		337		316		289		7,106		7,067		7,048		7,039		7,070				103661		17815		57629		111069		147628		23894		133696		326893		0		107520		18388		57926		114090		144764		24659		134259		334983		19.52		17.45		12408.25		254		218				7,375																2,161																						0		0		0		0		0

		2061		Smedjebacken		2,212,233		2,251,379		10,869		10,881		10,983		11,077		11,166		11,250		22.46		22.46				19.52		17.45				-2,194		-2,155		-1,213		-1,232		10,894		10,897		581		815		117		1023		308		2335		569		106		572		815		121		1041		291		2359		579		99		10,715		10,734		10,758		10,715		10,662		10,650		10,650		10,691		10,712		10,790		10,909		10,894		1,286		1,312		1,280		1,266		1,313		1,331		510		527		533		543		577		581		10,691		10,693		10,763		10,867		10,869				104601		16756		57629		105342		132200		19819		119988		308101		0		107990		17406		57926		108346		136520		20367		125268		325796		19.52		17.45		11169.14		268		203				10,728																277																						0		0		0		0		0

		2062		Mora		4,075,533		4,160,235		20,351		20,358		20,549		20,725		20,891		21,048		22.34		22.34				19.52		17.45				-610		-340		1,351		1,259		20,369		20,390		986		1,642		239		2023		589		4085		1051		246		979		1,629		218		2061		619		4159		1072		248		20,143		20,153		20,146		20,153		20,107		20,082		20,082		19,998		20,006		20,101		20,279		20,369		2,460		2,443		2,466		2,499		2,563		2,612		1,048		1,003		1,001		987		1,013		986		19,980		20,000		20,057		20,241		20,351				107346		16459		57629		103505		127246		21393		122118		315116		0		110900		17127		57926		106560		127192		22091		124133		317106		19.52		17.45		26315.93		1,439		902				20,131																112																						0		0		0		0		0

		2080		Falun		12,320,304		12,676,705		58,248		58,888		59,442		59,951		60,432		60,885		22.07		22.07				19.52		17.45				-361		-62		142		342		58,340		58,923		3448		4,936		734		6157		1893		9503		2558		597		3440		5,000		746		6343		1922		9687		2663		607		55,220		55,297		55,685		56,044		56,124		56,432		56,432		56,767		56,896		57,062		57,685		58,340		7,598		7,535		7,549		7,580		7,791		8,050		3,210		3,313		3,312		3,366		3,432		3,448		56,772		56,906		57,060		57,544		58,248				112600		18715		57629		102303		123924		20283		117717		306085		0		116339		19325		57926		105490		125427		20871		119885		312913		19.52		17.45		44989.03		4,636		3,128				55,230																0																						0		0		0		0		0

		2081		Borlänge		10,037,548		10,255,857		51,883		52,153		52,643		53,093		53,519		53,920		22.42		22.42				19.52		17.45				1,560		1,802		1,810		1,809		51,964		52,224		3249		4,581		642		5846		1810		7555		2182		460		3263		4,601		628		5916		1877		7623		2237		463		47,756		48,185		48,681		49,251		49,323		49,482		49,482		50,023		50,715		50,988		51,604		51,964		6,690		6,867		7,062		7,255		7,417		7,656		3,040		3,074		3,104		3,177		3,196		3,249		49,906		50,595		51,015		51,481		51,883				110202		17362		57629		102675		122469		21168		120868		308719		0		113885		17971		57926		105875		124449		21741		123077		315705		19.52		17.45		38948.89		4,715		2,772				47,717																0																						0		0		0		0		0

		2082		Säter		2,276,781		2,317,593		11,176		11,143		11,248		11,344		11,435		11,521		22.32		22.32				19.52		17.45				-1,191		-730		-449		-554		11,160		11,123		641		872		128		1109		345		2125		504		130		661		884		116		1129		332		2192		512		131		11,000		10,957		10,900		10,840		10,861		10,851		10,851		10,873		10,886		11,009		11,086		11,160		1,401		1,381		1,379		1,403		1,427		1,454		606		605		574		600		602		641		10,879		10,865		11,009		11,081		11,176				112170		16828		57629		105762		133900		20595		118535		306707		0		115948		17499		57926		108826		132395		21101		121878		317748		19.52		17.45		13533.94		504		311				10,982																0																						0		0		0		0		0

		2083		Hedemora		2,961,195		3,010,799		15,526		15,435		15,580		15,713		15,839		15,958		22.17		22.17				19.52		17.45				246		508		1,621		1,194		15,566		15,457		792		1,177		131		1557		538		2905		827		157		795		1,197		172		1522		534		2907		844		154		15,301		15,259		15,195		15,164		15,119		15,064		15,064		15,021		15,085		15,235		15,461		15,566		1,939		1,887		1,906		1,951		2,015		2,095		751		726		718		693		766		792		15,002		15,081		15,199		15,388		15,526				107638		17181		57629		104786		132826		21531		125446		314446		0		111314		17832		57926		107785		135301		22175		127763		321811		19.52		17.45		13177.40		603		154				15,320																0																						0		0		0		0		0

		2084		Avesta		4,516,184		4,607,596		23,172		23,348		23,568		23,770		23,961		24,141		21.97		21.97				19.52		17.45				321		755		-637		-621		23,256		23,323		1311		1,772		259		2207		723		4156		1238		271		1315		1,849		286		2274		704		4221		1224		274		21,886		21,937		21,762		21,583		21,486		21,467		21,467		21,582		22,022		22,781		23,161		23,256		2,566		2,553		2,651		2,746		2,889		2,930		1,037		1,068		1,134		1,219		1,236		1,311		21,575		22,009		22,639		23,046		23,172				108194		15778		57629		103904		130146		21377		119550		312142		0		111825		16307		57926		107201		133424		22050		124288		317297		19.52		17.45		15704.65		747		330				21,910																0																						0		0		0		0		0

		2085		Ludvika		5,298,994		5,385,041		26,964		26,976		27,230		27,463		27,683		27,891		22.07		22.07				19.52		17.45				2,528		3,198		-151		92		26,992		26,946		1691		2,031		308		2582		841		4770		1386		372		1692		2,170		367		2659		860		4773		1350		380		25,425		25,522		25,650		25,810		25,586		25,639		25,639		25,712		26,030		26,362		26,933		26,992		3,155		3,159		3,228		3,261		3,429		3,423		1,269		1,318		1,413		1,491		1,617		1,691		25,666		25,950		26,322		26,781		26,964				110208		15744		57629		104810		128893		21553		124727		310787		0		113901		16349		57926		108127		130617		22022		128662		311994		19.52		17.45		18332.58		1,007		412				25,400																153																						0		0		0		0		0

		2101		Ockelbo		1,102,201		1,122,825		5,896		5,925		5,981		6,032		6,080		6,126		22.76		22.76				19.31		17.24				1,261		1,819		887		892		5,896		5,906		288		381		54		500		171		1231		289		68		283		410		70		519		156		1258		277		81		5,985		6,027		5,982		5,936		5,907		5,850		5,850		5,785		5,765		5,849		5,856		5,896		704		675		656		661		661		671		273		267		254		261		279		288		5,802		5,764		5,864		5,849		5,896				105239		16488		57629		106461		145146		22758		135870		329064		0		108625		17284		57926		109495		147723		23258		140617		334286		19.31		17.24		4957.91		98		35				5,975																0																						0		0		0		0		0

		2104		Hofors		1,919,581		1,984,750		9,617		9,578		9,668		9,751		9,829		9,903		22.86		22.86				19.31		17.24				1,805		1,908		1,933		1,412		9,660		9,602		502		700		92		889		329		1798		539		119		506		695		83		892		302		1828		543		119		10,039		9,896		9,873		9,741		9,578		9,521		9,521		9,511		9,431		9,435		9,564		9,660		1,205		1,250		1,202		1,190		1,215		1,218		439		441		432		452		473		502		9,522		9,457		9,426		9,534		9,617				110015		15640		57629		103648		146239		21765		133178		328150		0		113739		16052		57926		106762		150691		22467		136877		337651		19.31		17.24		5047.57		269		63				10,055																0																						0		0		0		0		0

		2121		Ovanåker		2,118,745		2,164,737		11,602		11,649		11,759		11,860		11,955		12,045		21.86		21.86				19.31		17.24				1,102		1,093		-102		-216		11,609		11,684		595		865		121		1073		394		2327		672		146		593		874		126		1105		384		2361		691		137		11,795		11,647		11,530		11,440		11,404		11,392		11,392		11,354		11,432		11,469		11,631		11,609		1,425		1,406		1,434		1,450		1,465		1,467		556		549		564		554		579		595		11,365		11,428		11,477		11,613		11,602				105620		15718		57629		104100		133950		20993		121984		311930		0		109100		16147		57926		107228		137309		21748		123135		320541		19.31		17.24		6163.42		134		23				11,781																0																						0		0		0		0		0

		2132		Nordanstig		1,730,395		1,735,539		9,463		9,526		9,616		9,698		9,776		9,849		22.51		22.51				19.31		17.24				1,766		2,070		-790		-819		9,481		9,517		505		737		103		956		274		1950		479		97		517		772		118		976		294		1971		492		93		9,813		9,736		9,646		9,611		9,533		9,533		9,533		9,491		9,493		9,490		9,511		9,481		1,201		1,190		1,180		1,185		1,195		1,230		533		528		535		522		499		505		9,484		9,485		9,491		9,526		9,463				104590		15455		57629		113258		143515		23008		132001		314787		0		108298		16447		57926		116166		137917		23786		134795		310162		19.31		17.24		8907.59		147		98				9,822																0																						0		0		0		0		0

		2161		Ljusdal		3,436,620		3,518,254		19,020		19,023		19,202		19,366		19,521		19,667		22.36		22.36				19.31		17.24				2,358		2,705		747		695		19,028		19,033		895		1,460		197		1925		645		3738		1094		238		895		1,452		192		1937		647		3772		1114		239		19,175		19,133		19,077		19,065		18,974		18,880		18,880		18,931		18,949		19,027		19,067		19,028		2,407		2,471		2,506		2,516		2,556		2,570		936		896		922		906		901		895		18,863		18,946		18,995		19,031		19,020				104927		15416		57629		107797		132902		22870		130010		322603		0		108463		16286		57926		110824		136003		23550		132635		335519		19.31		17.24		14405.92		725		243				19,189																462																						0		0		0		0		0

		2180		Gävle		21,060,855		21,660,491		100,550		101,340		102,293		103,168		103,995		104,775		22.26		22.26				19.31		17.24				-1,077		-802		42		35		100,603		101,455		5792		8,116		1173		10412		3250		15278		4183		846		5808		8,312		1207		10588		3390		15429		4347		843		92,681		93,509		94,352		95,055		95,428		96,170		96,170		97,236		98,314		98,877		99,788		100,603		12,325		12,581		12,891		13,025		13,393		13,662		5,500		5,643		5,745		5,731		5,784		5,792		97,094		98,210		99,038		99,640		100,550				112580		18728		57629		101763		122468		21424		123210		306297		0		116323		19337		57926		104934		124273		22058		125128		312773		19.31		17.24		64576.32		7,440		4,781				92,644																0																						0		0		0		0		0

		2181		Sandviken		7,804,969		7,955,887		39,238		39,182		39,550		39,888		40,208		40,509		21.61		21.61				19.31		17.24				529		1,167		-504		-702		39,259		39,208		2185		3,026		431		3977		1371		6921		1915		376		2170		3,074		458		4012		1356		6931		1979		401		36,804		36,879		36,978		36,916		36,995		37,089		37,089		37,250		37,833		38,314		38,949		39,259		4,881		4,827		4,948		5,135		5,287		5,348		1,795		1,818		1,923		2,012		2,101		2,185		37,234		37,705		38,202		38,725		39,238				109814		15809		57629		103740		132942		21271		120288		312859		0		113466		16277		57926		106904		136196		22038		123804		320689		19.31		17.24		26642.74		2,086		983				36,795																0																						0		0		0		0		0

		2182		Söderhamn		4,894,018		4,942,313		25,756		25,717		25,959		26,181		26,391		26,589		21.66		21.66				19.31		17.24				971		1,185		1,716		1,387		25,782		25,721		1378		1,866		270		2399		806		5138		1462		310		1326		1,903		280		2409		812		5209		1463		332		26,120		25,987		25,759		25,647		25,334		25,223		25,223		25,442		25,456		25,785		25,992		25,782		3,054		3,064		3,046		3,127		3,180		3,205		1,120		1,190		1,209		1,292		1,371		1,378		25,397		25,426		25,730		25,879		25,756				109668		16232		57629		104314		125202		22046		126863		314253		0		113197		16979		57926		107501		127006		22698		129576		317680		19.31		17.24		20416.45		896		422				26,126																0																						0		0		0		0		0

		2183		Bollnäs		4,957,932		5,042,954		26,848		27,021		27,275		27,508		27,729		27,937		21.86		21.86				19.31		17.24				884		1,195		641		330		26,918		26,991		1466		2,058		283		2680		844		5051		1449		294		1472		2,111		319		2686		859		5081		1470		305		26,217		26,189		26,175		26,248		26,193		26,158		26,158		26,141		26,394		26,594		26,929		26,918		3,314		3,327		3,331		3,370		3,434		3,524		1,283		1,332		1,382		1,394		1,432		1,466		26,137		26,345		26,530		26,883		26,848				109736		16350		57629		103715		130970		22305		126676		318069		0		113412		17087		57926		106746		131310		22927		128008		327318		19.31		17.24		18739.92		608		359				26,197																347																						0		0		0		0		0

		2184		Hudiksvall		7,458,357		7,622,340		37,397		37,438		37,790		38,113		38,419		38,707		21.61		21.61				19.31		17.24				34		268		2,167		2,151		37,401		37,430		1905		2,962		390		3892		1201		7029		1929		395		1888		2,986		408		3887		1258		7182		1944		395		36,927		36,905		36,848		36,849		36,784		36,821		36,821		36,829		36,924		36,975		37,299		37,401		4,796		4,804		4,855		4,870		5,008		5,093		1,948		1,940		1,922		1,915		1,904		1,905		36,839		36,916		36,925		37,275		37,397				109486		16423		57629		103999		123078		22409		124334		311171		0		113110		17125		57926		107114		125498		22996		126484		317552		19.31		17.24		34570.28		2,136		1,254				36,936																0																						0		0		0		0		0

		2260		Ånge		1,814,461		1,835,411		9,493		9,391		9,479		9,560		9,637		9,709		23.33		23.33				21.04		18.97				3,508		2,942		105		239		9,480		9,411		424		644		87		859		315		1849		601		122		413		633		83		860		289		1853		599		118		10,442		10,323		10,148		10,053		9,839		9,639		9,639		9,548		9,484		9,493		9,495		9,480		1,220		1,177		1,179		1,160		1,153		1,174		407		369		374		391		413		424		9,561		9,508		9,495		9,464		9,493				104492		15023		57629		110162		143764		24512		134842		339585		0		107843		15924		57926		113316		149585		25250		137226		339057		21.04		18.97		1762.63		75		5				10,452																324																						0		0		0		0		0

		2262		Timrå		3,629,750		3,716,010		18,019		18,030		18,200		18,356		18,503		18,642		22.64		22.64				21.04		18.97				-552		-450		-834		-638		18,030		18,060		949		1,466		206		1930		696		3180		785		137		960		1,485		205		1917		688		3204		787		142		17,884		17,980		17,902		17,990		18,026		17,997		17,997		18,062		18,025		17,987		17,992		18,030		2,641		2,640		2,613		2,621		2,599		2,626		997		981		965		973		961		949		18,055		18,050		18,019		17,973		18,019				112063		18801		57629		103319		123927		21639		130880		333550		0		115808		19433		57926		106352		126306		22613		133605		338521		21.04		18.97		14254.41		542		294				17,836																0																						0		0		0		0		0

		2280		Härnösand		4,794,370		4,841,696		25,225		25,134		25,370		25,587		25,792		25,985		23.34		23.34				21.04		18.97				184		574		2,243		2,573		25,190		25,120		1274		2,028		278		2669		848		4819		1396		240		1274		2,006		276		2637		839		4827		1392		269		24,922		24,716		24,675		24,611		24,541		24,398		24,398		24,509		24,755		25,066		25,269		25,190		3,188		3,158		3,211		3,260		3,394		3,517		1,235		1,258		1,270		1,289		1,301		1,274		24,477		24,684		25,008		25,135		25,225				109459		16456		57629		103425		120526		21046		123284		317554		0		113132		17127		57926		106525		126892		21637		125654		324260		21.04		18.97		16108.49		1,138		249				24,936																0																						0		0		0		0		0

		2281		Sundsvall		21,532,983		22,109,600		98,766		98,826		99,755		100,608		101,415		102,175		22.59		22.59				21.04		18.97				-753		-551		-1		20		98,810		98,850		5426		8,221		1125		10612		3088		15787		4485		809		5397		8,079		1072		10593		3260		15933		4583		831		94,575		94,955		95,533		95,732		96,113		96,687		96,687		96,978		97,338		97,633		98,325		98,810		12,497		12,615		12,754		13,019		13,311		13,700		5,593		5,568		5,465		5,364		5,303		5,426		96,943		97,351		97,776		98,226		98,766				112543		18720		57629		102832		123177		21480		123578		312013		0		116284		19338		57926		105903		123378		22176		126229		317799		21.04		18.97		61805.19		6,745		3,949				94,590																0																						0		0		0		0		0

		2282		Kramfors		3,452,760		3,478,372		18,644		18,417		18,590		18,749		18,899		19,041		23.14		23.14				21.04		18.97				790		1,922		1,901		1,846		18,610		18,423		849		1,202		173		1645		610		3954		1109		228		886		1,229		163		1666		609		3943		1103		244		19,663		19,473		19,214		18,911		18,742		18,516		18,516		18,450		18,435		18,359		18,681		18,610		2,239		2,216		2,194		2,178		2,256		2,255		756		759		748		740		819		849		18,412		18,420		18,363		18,553		18,644				106980		15964		57629		107330		128824		22166		129107		323288		0		110910		16760		57926		110430		130923		22905		133841		337262		21.04		18.97		10925.36		230		150				19,663																107																						0		0		0		0		0

		2283		Sollefteå		3,623,618		3,619,924		19,695		19,494		19,677		19,845		20,004		20,154		23.39		23.39				21.04		18.97				3,842		3,940		1,777		1,862		19,709		19,500		1049		1,459		217		1849		672		3880		1256		263		1045		1,465		196		1848		642		3913		1274		251		20,679		20,538		20,442		20,255		19,964		19,736		19,736		19,623		19,776		19,783		19,846		19,709		2,443		2,398		2,398		2,411		2,451		2,521		935		938		951		992		1,021		1,049		19,584		19,752		19,786		19,800		19,695				107889		15305		57629		108739		133780		22808		129237		326405		0		111548		16244		57926		111770		139116		23374		130381		329158		21.04		18.97		4563.32		121		12				20,703																471																						0		0		0		0		0

		2284		Örnsköldsvik		11,575,928		11,787,531		56,141		56,084		56,611		57,095		57,553		57,984		22.44		22.44				21.04		18.97				1,215		1,337		646		499		56,139		56,089		3245		4,559		630		5784		1850		9957		2976		613		3200		4,611		663		5840		1802		10031		2997		622		55,284		55,387		55,128		55,073		54,930		55,008		55,008		54,986		55,248		55,576		55,964		56,139		7,173		7,067		7,100		7,250		7,392		7,634		3,083		3,067		3,052		3,158		3,160		3,245		54,937		55,203		55,599		55,915		56,141				112583		18726		57629		105087		126194		19991		124286		319431		0		116321		19336		57926		108172		128297		20580		127213		330555		21.04		18.97		43913.06		2,412		1,417				55,271																0																						0		0		0		0		0

		2303		Ragunda		955,632		960,351		5,464		5,354		5,404		5,450		5,494		5,535		23.22		23.22				20.17		18.10				8,537		9,617		-3,873		-4,153		5,444		5,343		267		396		52		522		175		1091		372		84		268		408		63		500		171		1090		376		88		5,747		5,681		5,609		5,590		5,501		5,466		5,466		5,458		5,440		5,387		5,415		5,444		647		642		631		632		670		697		258		263		260		260		269		267		5,469		5,408		5,405		5,404		5,464				105272		15249		57629		115331		150414		25274		135430		336014		0		109005		16289		57926		118329		152732		25825		138893		352682		20.17		18.10		989.32		18		1				5,767																284																						0		0		0		0		0

		2305		Bräcke		1,138,307		1,142,414		6,497		6,369		6,429		6,484		6,536		6,585		23.39		23.39				20.17		18.10				8,048		7,467		1,381		956		6,501		6,376		316		449		51		618		244		1341		352		94		312		437		73		574		214		1344		347		84		7,109		7,009		6,865		6,885		6,750		6,655		6,655		6,559		6,463		6,455		6,492		6,501		935		908		859		863		837		862		266		275		253		260		277		316		6,591		6,464		6,463		6,432		6,497				105199		15079		57629		122848		148152		24769		136675		344773		0		108802		15981		57926		126565		153345		25560		145585		352359		20.17		18.10		2048.77		41		10				7,125																1,318																						0		0		0		0		0

		2309		Krokom		2,848,399		2,919,571		14,898		14,868		15,008		15,136		15,257		15,371		22.17		22.17				20.17		18.10				4,732		5,249		1,671		1,248		14,925		14,858		952		1,596		206		1991		513		2437		583		131		970		1,570		185		2001		526		2468		580		136		14,304		14,324		14,460		14,535		14,559		14,590		14,590		14,643		14,648		14,785		14,843		14,925		2,174		2,238		2,237		2,317		2,390		2,504		1,057		1,012		982		986		968		952		14,608		14,623		14,776		14,845		14,898				112287		17266		57629		110211		133125		23080		140204		324737		0		116054		17868		57926		113198		137994		23225		142576		329815		20.17		18.10		14614.14		609		659				14,298																770																						0		0		0		0		0

		2313		Strömsund		2,078,257		2,107,665		11,806		11,685		11,795		11,896		11,991		12,081		23.22		23.22				20.17		18.10				6,405		6,298		844		663		11,791		11,703		609		792		126		1011		355		2487		763		155		599		776		129		1015		340		2494		772		147		12,679		12,532		12,286		12,185		12,171		12,138		12,138		11,984		11,873		11,712		11,809		11,791		1,500		1,436		1,398		1,327		1,352		1,366		538		555		574		571		601		609		12,014		11,887		11,708		11,752		11,806				105679		14984		57629		123089		151540		25039		143408		344828		0		109168		15880		57926		125712		155322		25667		146360		351204		20.17		18.10		4210.74		57		11				12,679																1,765																						0		0		0		0		0

		2321		Åre		2,110,992		2,192,345		11,183		11,470		11,578		11,677		11,771		11,859		22.22		22.22				20.17		18.10				-546		-1,274		-1,684		-1,762		11,268		11,529		598		964		134		1205		373		1508		383		86		659		1,007		116		1269		377		1528		387		77		10,127		10,259		10,278		10,274		10,259		10,406		10,406		10,420		10,555		10,677		11,088		11,268		1,383		1,384		1,381		1,425		1,484		1,578		611		604		574		578		599		598		10,422		10,510		10,578		10,989		11,183				105884		17886		57629		114870		139615		24110		136256		349271		718		110001		18456		57926		117584		139276		24685		138391		352952		20.17		18.10		26354.03		1,432		1,186				10,108																1,512																						0		0		0		0		0

		2326		Berg		1,238,387		1,255,449		7,126		7,095		7,162		7,223		7,281		7,336		22.52		22.52				20.17		18.10				6,949		7,459		2,177		2,162		7,122		7,097		362		511		63		701		230		1486		420		95		373		520		68		699		227		1484		443		89		7,586		7,533		7,447		7,352		7,345		7,215		7,215		7,160		7,067		7,032		7,081		7,122		933		930		920		902		916		931		326		326		308		317		333		362		7,153		7,073		7,041		7,070		7,126				105555		17776		57629		118644		141672		25144		142783		343980		0		109376		18354		57926		121576		145066		25684		144877		358119		20.17		18.10		11369.66		259		383				7,593																1,389																						0		0		0		0		0

		2361		Härjedalen		1,914,902		1,936,089		10,179		10,133		10,228		10,316		10,399		10,477		22.47		22.47				20.17		18.10				3,540		3,508		406		92		10,154		10,147		421		638		96		869		306		2144		635		167		419		644		100		870		294		2153		636		163		10,699		10,645		10,585		10,454		10,341		10,246		10,246		10,281		10,224		10,262		10,200		10,154		1,238		1,237		1,173		1,175		1,157		1,175		393		421		410		423		421		421		10,247		10,199		10,237		10,151		10,179				103795		17680		57629		117209		144292		23795		137040		331485		0		107260		18257		57926		120101		152321		24615		140771		339081		20.17		18.10		28714.78		1,282		1,214				10,702																2,104																						0		0		0		0		0

		2380		Östersund		12,689,869		13,115,916		62,559		63,072		63,665		64,210		64,725		65,210		22.02		22.02				20.17		18.10				-1,614		-1,479		5,165		5,455		62,601		63,227		3619		5,098		755		6298		1829		9803		2741		616		3684		5,143		694		6509		1877		10082		2770		583		58,686		58,914		59,136		59,416		59,373		59,485		59,485		59,956		60,495		61,066		61,745		62,601		7,181		7,201		7,386		7,576		7,829		8,127		3,488		3,458		3,483		3,529		3,548		3,619		59,818		60,416		60,961		61,633		62,559				112583		18725		57629		101767		118342		22542		122991		308235		0		116338		19340		57926		104943		120694		23260		125641		317442		20.17		18.10		32424.54		4,989		2,876				58,684																341																						0		0		0		0		0

		2401		Nordmaling		1,328,270		1,356,028		7,124		7,090		7,157		7,218		7,276		7,331		23.30		23.30				20.6		18.53				4,259		4,072		902		73		7,103		7,118		375		509		66		702		272		1423		421		80		368		512		71		703		258		1441		409		88		7,390		7,276		7,205		7,098		7,048		7,039		7,039		7,006		7,085		7,060		7,132		7,103		951		934		936		927		956		974		323		345		356		343		353		375		7,015		7,069		7,071		7,112		7,124				105845		15201		57629		108332		137566		20465		125530		328943		0		109247		16123		57926		111446		141250		21351		129666		336181		20.6		18.53		6383.73		196		78				7,389																433																						0		0		0		0		0

		2403		Bjurholm		428,371		426,960		2,453		2,475		2,498		2,519		2,539		2,558		23.15		23.15				20.6		18.53				11,157		10,130		-3,796		-3,546		2,451		2,450		117		191		26		250		94		478		206		54		114		192		28		250		77		484		186		59		2,549		2,516		2,500		2,460		2,431		2,421		2,421		2,436		2,451		2,453		2,454		2,451		325		329		321		323		327		344		117		123		121		112		111		117		2,431		2,447		2,455		2,455		2,453				105050		16824		57629		113387		146092		21218		128975		304671		0		108371		17478		57926		116359		160158		22116		129228		322269		20.6		18.53		627.18		9		3				2,552																432																						0		0		0		0		0

		2404		Vindeln		990,780		1,000,345		5,396		5,442		5,493		5,540		5,584		5,626		23.65		23.65				20.6		18.53				7,356		7,980		681		778		5,412		5,436		299		439		68		547		172		1095		320		99		283		477		64		578		172		1090		319		107		5,640		5,613		5,519		5,507		5,434		5,359		5,359		5,344		5,383		5,371		5,413		5,412		633		625		673		669		695		719		307		303		299		279		299		299		5,333		5,376		5,385		5,408		5,396				106178		15580		57629		113748		145114		21906		132500		309136		0		109302		16638		57926		116344		147919		21973		133196		321699		20.6		18.53		2633.16		102		13				5,653																385																						0		0		0		0		0

		2409		Robertsfors		1,256,899		1,287,706		6,805		6,779		6,843		6,902		6,957		7,009		23.15		23.15				20.6		18.53				3,339		3,558		-705		-963		6,784		6,762		389		546		65		690		219		1284		346		80		368		544		74		689		215		1296		363		83		6,909		6,900		6,880		6,831		6,762		6,717		6,717		6,738		6,724		6,771		6,784		6,784		906		875		868		886		896		909		378		366		342		361		368		389		6,735		6,727		6,779		6,798		6,805				106440		15558		57629		111172		142038		21159		133455		340018		0		109642		16426		57926		114241		146204		21360		137198		337342		20.6		18.53		5883.51		125		85				6,933																382																						0		0		0		0		0

		2417		Norsjö		751,215		752,324		4,096		4,097		4,136		4,171		4,204		4,236		23.40		23.40				20.6		18.53				6,939		6,570		1,424		1,633		4,086		4,094		225		328		47		416		148		821		248		45		219		327		40		414		145		827		259		42		4,380		4,363		4,361		4,304		4,237		4,172		4,172		4,175		4,180		4,176		4,125		4,086		556		564		565		574		567		564		223		214		226		219		219		225		4,160		4,164		4,174		4,119		4,096				106155		15914		57629		110399		156552		21766		139259		349660		0		109512		16327		57926		113367		163761		21573		141566		360073		20.6		18.53		517.18		27		8				4,400																1,367																						0		0		0		0		0

		2418		Malå		615,895		619,089		3,122		3,109		3,138		3,165		3,190		3,214		23.40		23.40				20.6		18.53				7,012		7,635		-2,891		-3,090		3,133		3,122		167		235		31		328		110		621		190		42		157		249		38		322		123		625		187		43		3,338		3,369		3,295		3,274		3,230		3,196		3,196		3,155		3,115		3,109		3,100		3,133		410		397		385		398		395		438		163		167		160		159		154		167		3,167		3,128		3,118		3,101		3,122				105917		15736		57629		108369		152155		20939		133583		346392		0		109026		16323		57926		111550		151028		21545		137869		356301		20.6		18.53		561.68		23		0				3,334																2,023																						0		0		0		0		0

		2421		Storuman		1,092,979		1,101,535		5,883		5,895		5,950		6,001		6,049		6,094		23.15		23.15				20.6		18.53				5,648		6,224		468		-53		5,902		5,912		269		419		57		512		189		1208		401		67		272		444		64		536		177		1197		410		74		6,383		6,304		6,227		6,120		6,026		6,006		6,006		5,954		5,955		5,943		5,899		5,902		724		704		704		720		698		701		277		274		258		261		264		269		5,961		5,949		5,933		5,906		5,883				104658		17769		57629		120209		142010		23677		135730		327444		0		108272		18370		57926		122429		145906		24149		137489		330567		20.6		18.53		10943.58		397		305				6,391																3,153																						0		0		0		0		0

		2422		Sorsele		453,741		462,876		2,526		2,533		2,557		2,579		2,600		2,619		23.15		23.65				20.6		18.53				10,755		10,334		-1,555		-1,827		2,516		2,522		133		167		21		208		117		507		180		27		129		168		27		210		89		492		194		33		2,811		2,733		2,743		2,736		2,729		2,673		2,673		2,595		2,565		2,516		2,535		2,516		358		333		328		326		321		325		129		127		134		132		126		133		2,606		2,573		2,503		2,541		2,526				105855		14942		57629		130438		142892		26555		139079		381510		0		109163		15894		57926		132770		158197		25903		140715		369912		20.6		18.53		1110.21		22		14				2,829																2,236																						0		0		0		0		0

		2425		Dorotea		473,918		473,970		2,655		2,584		2,608		2,630		2,651		2,671		23.85		23.85				20.6		18.53				12,286		12,478		1,909		860		2,646		2,568		123		196		26		240		81		550		201		57		108		196		27		229		86		544		204		56		2,993		2,914		2,900		2,878		2,862		2,794		2,794		2,757		2,757		2,740		2,719		2,646		309		311		302		313		331		321		129		141		136		134		124		123		2,760		2,765		2,745		2,724		2,655				104827		17798		57629		120655		155738		24697		145746		343363		0		107439		18380		57926		123572		147530		25355		146738		350467		20.6		18.53		1456.89		71		46				3,005																2,165																						0		0		0		0		0

		2460		Vännäs		1,676,983		1,712,951		8,752		8,774		8,857		8,933		9,005		9,073		23.65		23.65				20.6		18.53				899		1,039		3,423		3,511		8,776		8,785		564		784		126		998		323		1355		412		97		566		776		106		985		347		1367		413		96		8,351		8,357		8,357		8,414		8,465		8,522		8,522		8,583		8,616		8,593		8,695		8,776		1,249		1,271		1,276		1,276		1,308		1,321		515		529		539		553		572		564		8,554		8,593		8,580		8,685		8,752				112295		17032		57629		104033		135309		19513		111671		294408		0		116040		17648		57926		107018		136703		20149		116394		297107		20.6		18.53		7317.15		501		282				8,346																499																						0		0		0		0		0

		2462		Vilhelmina		1,169,275		1,204,280		6,799		6,758		6,822		6,880		6,935		6,987		23.45		23.45				20.6		18.53				9,015		8,963		3,496		2,605		6,787		6,752		339		529		58		718		261		1247		368		87		313		516		74		686		257		1301		372		88		7,220		7,220		7,156		7,135		7,048		6,941		6,941		6,887		6,848		6,829		6,805		6,787		989		971		965		973		973		979		358		350		325		323		316		339		6,884		6,826		6,848		6,739		6,799				105418		15463		57629		118877		144926		25704		149283		360876		0		108338		16291		57926		122295		158936		26105		149664		364135		20.6		18.53		5702.82		155		129				7,246																2,382																						0		0		0		0		0

		2463		Åsele		488,295		492,445		2,829		2,817		2,843		2,867		2,890		2,912		23.15		23.15				20.6		18.53				10,259		9,099		-423		638		2,809		2,819		108		182		26		249		108		603		216		49		126		186		23		248		99		610		205		45		3,265		3,180		3,133		3,039		3,007		2,958		2,958		2,875		2,838		2,832		2,875		2,809		397		387		372		383		378		357		121		100		94		99		110		108		2,877		2,837		2,831		2,827		2,829				103046		14856		57629		114753		147608		24828		136155		361326		0		108012		15864		57926		117719		150184		25047		139086		371040		20.6		18.53		537.84		20		3				3,273																2,032																						0		0		0		0		0

		2480		Umeå		26,371,862		27,354,312		124,907		126,898		128,091		129,187		130,223		131,199		22.85		22.85				20.6		18.53				-5,238		-5,321		918		1,090		125,080		127,119		7459		9,993		1517		12205		3592		15723		4195		870		7534		10,285		1516		12650		3602		16063		4300		918		111,771		112,728		114,075		115,473		116,465		117,294		117,294		118,349		119,613		120,777		122,892		125,080		14,169		14,218		14,272		14,623		15,124		15,797		7,170		7,284		7,337		7,307		7,389		7,459		118,258		119,452		120,943		122,577		124,907				112607		18731		57629		101460		118916		19802		116881		299946		188		116351		19342		57926		104647		118707		20432		119200		308698		20.6		18.53		75471.20		8,208		7,613				111,726																0																						0		0		0		0		0

		2481		Lycksele		2,366,251		2,400,411		12,281		12,237		12,352		12,458		12,558		12,652		23.10		23.10				20.6		18.53				3,155		3,880		4,302		4,205		12,257		12,228		698		1,007		154		1213		415		2195		682		150		736		1,020		131		1240		412		2166		681		148		12,503		12,477		12,427		12,376		12,343		12,351		12,351		12,270		12,208		12,177		12,187		12,257		1,557		1,552		1,556		1,568		1,614		1,628		696		686		688		635		680		698		12,269		12,234		12,177		12,214		12,281				106392		16496		57629		112738		132916		21571		130623		310932		0		110360		17206		57926		115614		136288		22491		133091		332592		20.6		18.53		6148.38		362		53				12,541																1,792																						0		0		0		0		0

		2482		Skellefteå		14,992,792		15,318,167		72,650		72,466		73,147		73,773		74,364		74,921		22.65		22.65				20.6		18.53				-575		-406		2,759		2,707		72,723		72,467		3947		5,706		824		7321		2409		12414		3768		675		3996		5,661		779		7303		2441		12601		3775		678		72,090		71,862		71,770		71,641		71,580		71,774		71,774		71,988		72,024		72,031		72,266		72,723		9,554		9,503		9,390		9,378		9,519		9,730		3,788		3,822		3,866		3,844		3,870		3,947		71,940		72,035		72,042		72,149		72,650				112534		18736		57629		103841		127492		19978		122804		320581		0		116293		19354		57926		106895		128378		20579		125644		326321		20.6		18.53		56555.07		4,591		2,414				72,042																121																						0		0		0		0		0

		2505		Arvidsjaur		1,289,478		1,296,377		6,437		6,329		6,389		6,444		6,496		6,545		22.80		22.80				20.45		18.38				4,166		4,493		664		1,394		6,440		6,334		337		436		71		553		216		1218		419		72		329		441		63		569		185		1221		423		66		6,751		6,665		6,622		6,529		6,494		6,467		6,467		6,471		6,484		6,471		6,442		6,440		801		771		811		787		759		769		303		296		311		335		337		337		6,463		6,494		6,447		6,442		6,437				105779		16078		57629		109113		146096		24046		136819		342792		0		109284		16853		57926		111897		158501		25264		141293		354202		20.45		18.38		4320.35		69		18				6,742																2,484																						0		0		0		0		0

		2506		Arjeplog		574,915		568,707		2,827		2,804		2,830		2,854		2,877		2,899		23.50		23.50				20.45		18.38				5,658		7,091		-1,877		-2,250		2,821		2,794		132		175		32		227		77		549		194		33		124		189		31		233		83		560		184		40		3,089		3,146		3,143		3,161		3,114		3,054		3,054		2,980		2,907		2,887		2,876		2,821		355		343		325		319		312		304		130		139		133		133		139		132		2,983		2,909		2,887		2,885		2,827				104883		17670		57629		117955		141425		26665		147713		341898		0		107947		18302		57926		120400		145012		26973		150500		368689		20.45		18.38		4415.87		97		49				3,092																2,348																						0		0		0		0		0

		2510		Jokkmokk		1,012,673		1,027,374		5,077		4,980		5,027		5,070		5,111		5,149		22.95		22.95				20.45		18.38				2,819		2,662		-1,642		-2,139		5,081		5,001		243		301		49		403		150		1012		304		61		238		293		38		402		135		1019		294		63		5,406		5,305		5,210		5,170		5,119		5,086		5,086		5,066		5,086		5,072		5,105		5,081		599		569		567		549		571		553		188		191		205		224		239		243		5,065		5,054		5,070		5,061		5,077				105066		17633		57629		116353		140372		24412		140450		343678		0		108566		18196		57926		118950		152409		25256		145115		348122		20.45		18.38		2606.32		108		7				5,424																4,364																						0		0		0		0		0

		2513		Överkalix		641,188		643,449		3,376		3,302		3,333		3,362		3,389		3,414		22.80		22.80				20.45		18.38				5,954		5,588		1,801		2,171		3,367		3,302		124		184		27		251		106		801		273		42		127		172		19		233		104		801		265		44		3,795		3,715		3,670		3,611		3,549		3,497		3,497		3,436		3,409		3,395		3,378		3,367		379		363		368		381		347		357		122		118		123		115		124		124		3,438		3,413		3,405		3,387		3,376				102593		14188		57629		109781		151967		23325		143607		364780		0		106533		15032		57926		112732		145543		24108		146793		370670		20.45		18.38		709.01		28		1				3,817																3,360																						0		0		0		0		0

		2514		Kalix		3,294,471		3,326,410		16,191		16,065		16,216		16,355		16,486		16,610		22.55		22.55				20.45		18.38				-426		-221		1,053		938		16,169		16,058		695		1,111		141		1464		549		3358		1052		145		720		1,076		135		1453		516		3340		1053		157		17,283		17,162		16,926		16,740		16,591		16,518		16,518		16,387		16,307		16,248		16,223		16,169		2,094		2,082		2,043		2,021		2,025		2,013		756		730		699		704		694		695		16,438		16,317		16,260		16,254		16,191				106589		16113		57629		106343		136031		20524		124007		318938		0		110458		16770		57926		109331		136607		21528		127347		321016		20.45		18.38		9862.00		521		65				17,276																3,018																						0		0		0		0		0

		2518		Övertorneå		809,489		810,327		4,482		4,409		4,450		4,488		4,524		4,558		21.75		21.75				20.45		18.38				5,957		6,571		3,744		2,747		4,461		4,410		157		264		33		354		182		1086		298		58		152		270		33		367		162		1105		305		66		5,092		4,972		4,920		4,812		4,810		4,772		4,772		4,709		4,711		4,603		4,534		4,461		634		597		615		590		541		536		190		181		168		175		152		157		4,720		4,719		4,591		4,530		4,482				102094		14515		57629		117483		147053		22907		137247		338871		0		105304		15622		57926		119905		152152		23271		139180		338210		20.45		18.38		1218.93		25		3				5,090																4,679																						0		0		0		0		0

		2521		Pajala		1,101,344		1,114,662		6,050		6,027		6,084		6,136		6,185		6,231		23.50		23.50				20.45		18.38				8,565		9,643		862		538		6,101		6,039		283		409		62		539		209		1525		478		72		295		420		56		543		202		1515		478		75		6,522		6,429		6,309		6,282		6,270		6,279		6,279		6,299		6,303		6,193		6,116		6,101		746		757		738		730		727		748		273		272		276		278		274		283		6,303		6,315		6,208		6,104		6,050				104809		14977		57629		122301		136595		25294		144737		342830		0		108787		16024		57926		124960		142039		25652		149895		353486		20.45		18.38		3534.31		53		11				6,521																4,451																						0		0		0		0		0

		2523		Gällivare		4,310,571		4,430,534		17,863		17,654		17,820		17,972		18,116		18,252		22.55		22.55				20.45		18.38				-1,092		-245		419		350		17,825		17,630		926		1,145		176		1446		531		3149		1069		177		939		1,185		176		1487		493		3159		1073		196		18,860		18,703		18,533		18,425		18,326		18,307		18,307		18,339		18,231		18,123		17,956		17,825		2,121		2,058		1,994		1,981		1,994		1,977		784		828		880		881		924		926		18,370		18,252		18,127		17,949		17,863				105723		15280		57629		107627		125815		23403		128496		321651		0		109479		15827		57926		110616		128398		24218		133144		327866		20.45		18.38		16385.53		1,491		873				18,862																4,942																						0		0		0		0		0

		2560		Älvsbyn		1,565,285		1,583,700		8,259		8,157		8,234		8,304		8,371		8,434		22.45		22.45				20.45		18.38				2,021		1,800		1,923		1,994		8,274		8,140		420		597		87		819		325		1499		537		87		391		604		97		807		278		1518		510		98		8,545		8,465		8,387		8,335		8,253		8,200		8,200		8,168		8,171		8,183		8,193		8,274		1,126		1,107		1,075		1,089		1,108		1,144		365		395		395		397		398		420		8,178		8,155		8,189		8,196		8,259				105545		16225		57629		108159		138401		20552		117302		303038		0		108646		16985		57926		111114		145229		21415		121303		312938		20.45		18.38		3607.77		78		21				8,571																2,151																						0		0		0		0		0

		2580		Luleå		17,155,225		17,592,108		77,386		77,817		78,549		79,221		79,856		80,455		22.50		22.50				20.45		18.38				-3,695		-3,569		377		426		77,470		77,832		4017		5,924		859		7357		2361		11675		3363		619		4045		5,899		761		7519		2342		11860		3430		649		73,146		73,406		73,950		74,178		74,426		74,905		74,905		75,383		75,966		76,088		76,770		77,470		9,147		9,122		9,206		9,251		9,456		9,718		4,073		3,995		3,999		3,981		3,923		4,017		75,407		75,911		76,199		76,744		77,386				112496		18743		57629		101598		121433		20451		119213		297661		0		116241		19366		57926		104744		121390		21151		121891		308047		20.45		18.38		51848.48		5,946		4,363				73,180																1,758																						0		0		0		0		0

		2581		Piteå		8,911,431		9,138,072		42,205		42,099		42,495		42,859		43,203		43,527		22.25		22.25				20.45		18.38				-2,699		-2,589		655		580		42,184		42,116		2314		3,163		458		4120		1465		7385		2026		326		2319		3,154		447		4101		1465		7506		2040		348		40,961		40,902		40,860		40,892		40,942		41,078		41,078		41,278		41,508		41,548		41,904		42,184		5,459		5,402		5,382		5,408		5,489		5,585		2,088		2,109		2,136		2,183		2,260		2,314		41,220		41,459		41,585		41,745		42,205				109762		16309		57629		102596		127230		20103		125682		315375		0		113448		17003		57926		105640		128022		20619		128292		326745		20.45		18.38		39699.87		2,624		1,354				40,976																921																						0		0		0		0		0

		2582		Boden		5,878,431		6,024,847		28,046		28,051		28,315		28,557		28,786		29,002		22.60		22.60				20.45		18.38				-1,176		-845		2,680		2,890		28,181		28,064		1408		1,990		280		2614		944		5063		1464		281		1418		2,011		277		2592		940		5166		1471		293		27,838		27,535		27,408		27,471		27,643		27,598		27,598		27,838		27,887		27,913		28,042		28,181		3,576		3,539		3,505		3,470		3,515		3,558		1,336		1,313		1,308		1,310		1,366		1,408		27,817		27,768		27,926		27,969		28,046				109411		16176		57629		104789		127021		20866		123594		317444		0		113117		16914		57926		107859		130772		21508		125684		324421		20.45		18.38		22141.71		2,090		715				27,816																2,315																						0		0		0		0		0

		2583		Haparanda		1,693,069		1,692,529		9,748		9,763		9,855		9,939		10,019		10,094		22.50		22.50				20.45		18.38				903		1,768		2,098		1,741		9,805		9,785		478		762		114		947		332		2132		506		86		485		757		93		992		330		2191		521		85		10,192		10,173		10,112		10,059		10,041		9,904		9,904		9,886		9,776		9,831		9,864		9,805		1,245		1,241		1,192		1,241		1,257		1,279		523		512		495		505		504		478		9,902		9,789		9,793		9,878		9,748				103779		16384		57629		106610		135572		23938		131588		328485		0		107450		17067		57926		109681		137117		24603		134466		344236		20.45		18.38		3693.67		368		84				10,219																3,067																						0		0		0		0		0

		2584		Kiruna		5,528,310		5,653,739		23,170		22,967		23,183		23,381		23,568		23,745		23.05		23.05				20.45		18.38				-1,440		-1,571		231		-305		23,116		22,992		1364		1,758		249		2208		772		3455		1156		156		1293		1,756		259		2213		737		3473		1188		174		23,122		23,099		22,969		22,944		22,967		22,972		22,972		23,196		23,241		23,178		23,167		23,116		3,027		3,024		2,958		2,945		2,950		2,980		1,237		1,299		1,349		1,327		1,315		1,364		23,161		23,254		23,198		23,102		23,170				108424		16339		57629		107167		128070		21889		126876		322081		0		111811		17042		57926		110201		127766		22479		128272		328367		20.45		18.38		24762.12		2,006		1,027				23,088																4,746																						0		0		0		0		0



																																																																																																						1,252,764

mfri1: mfri1:
Länkas till blad6.		1,260,006		1,276,049		1,303,023		1,342,988		1,385,623		572,167		579,514		585,676		592,279		597,351		607,451								9,967,637

mfri1: mfri1:
Länkas till blad2 B15, tidigare skrevs befolkningen två år före in direkt i formeln.
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Summa intäkter,  2019–2026

Summa intäkter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	572892.30596933363	594378.75301417965	612699.52411927213	632527.99533273862	653567.33016047766	675976.32328935585	699928.80887843145	724840.10472705297	

Tusentals kronor







Intäkter 2019-2026

Skatteintäkter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	469313.391	468197.34499999997	482243.26500000001	500086.266	519089.54399999999	539334.03599999996	560907.39800000004	583343.69400000002	Inkomstutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	112937.538	124735.052	128493.70600000001	133253.736	138307.606	143680.348	149387.679	155319.45199999999	Kostnadsutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-11523.624	-6231.1799999999994	-6284.6849999999995	-6335.1149999999998	-6382.47	-6427.36500000000	07	-6470.4150000000009	-6512.2350000000006	Regleringspost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7048.9128497827933	11197.064632602558	11796.987719712633	9101.3420771498259	6157.6312108125348	3019.6431751767936	-241.19850308980682	-3632.5306570291386	LSS-utjämning 	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-4883.9118804492491	-3519.5286184228557	-3549.7496004405016	-3578.2337444111567	-3604.9810503348203	-3630.3388858208914	-3654.6546184787671	-3678.2756159178466	Summa intäkter	2017	2018	2019	2020	2021	572892.30596933363	594378.75301417965	612699.52411927213	632527.99533273862	653567.33016047766	675976.32328935585	699928.80887843145	724840.10472705297	

Tusentals kronor







Intäkter 2019–2026, valda intäktsslag

Inkomstutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	112937.538	124735.052	128493.70600000001	133253.736	138307.606	143680.348	149387.679	155319.45199999999	Kostnadsutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-11523.624	-6231.1799999999994	-6284.6849999999995	-6335.1149999999998	-6382.47	-6427.3650000000007	-6470.4150000000009	-6512.2350000000006	Regleringspost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7048.9128497827933	11197.064632602558	11796.987719712633	9101.3420771498259	6157.6312108125348	3019.6431751767936	-241.19850308980682	-3632.5306570291386	Strukturbidrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	Införandebidrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	LSS-utjämning 	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-4883.9118804492491	-3519.5286184228557	-3549.7496004405016	-3578.2337444111567	-3604.9810503348203	-3630.3388858208914	-3654.6546184787671	-3678.2756159178466	

Tusentals kronor







Kostnads- och LSS-utjämningen 2019–2026

Kostnadsutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-1148	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	LSS-utjämning 	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-486.54232720155898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	
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Delår

				kpmg





				Granskning av delårsbokslut- kommun

		 

				Detta dokument syftar till att ge vägledning för översiktlig granskning av delårsbokslut i kommun. I följande flikar finns en sammanställning av den översiktliga delårsgranskning som genomförs av kommunens delårsbokslut. Separat finns PBC-lista samt mall för Rapport översiktlig granskning. 



				Syfte och hänvisningar

				Syfte med vår granskning är att det är underlag för kommunernas revisor som ska bedöma om resultatet i delårs-

				rapporten är förenlig med de mål som fullmäktige har beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas

				bedömning av delårsrapporten. 



				Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.



				Enligt 4 kap. 3 § tredje stycket LKBR ska upplysning om skälen för avvikelse från denna rekommendation lämnas i en not.



				Det är aldrig förenligt med god redovisningssed att avvika från uttryckliga lagregler (prop. 1996/97:52 sid 45)



				RKR 17 Delårsrapport – gäller från och med räkenskapsåret 2019. Rekommendationen ersätter rekommendation 22 

				Delårsrapport (från 2013)



				Manual

				Varje granskningssida Har en Review resp. Prepared Knapp, I samband med att dessa används så kommer datum och klockslag registreras samt användarid på den som klickar på resp. kanpp. I och med användadet av varje knapp så kommer fliken ändra färg. Gult för prepp och gränt för rev. Det innebär att är en flik gul så är den preppad efter rev. detta kommer även noteras på sidan status med en kommentar. 

På sidorna 4.1 resp 5.1 matas balans och resultat in. siffrorna i 4.1 kommer föras över till 4.2, skulle de inte det så får du justera kontonummer på 4.2. 

På 4.2 får du ange kommunkoden för den kommunen du granskar. siffran för hur många månder som gått används för att periodisera siffrorna från SKLs cirkulär. Den siffran kommer från flik 4.



				Innehållsöversikt:

				Sammanställning av de frågor vilka bör gås igenom med kommunledning/ekonomiansvarig åtefinns i flik 1.

				Checklista av delårsrapporten återfinns i flik 2.

				Analys och granskning av god ekonomisk hushållning återfinns i flik 3.

				Analys och granskning mot underlag återfinns i flik 4-7.

				Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. 
Väljer kommunen att inkludera en Kassaflödesanalys granskas denna översiktligt i flik 6.

				Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas. 
Väljer kommunen att inkludera en sammanställd redovisning granskas denna översiktligt i flik 7.

				Granskning av Driftredovisning återfinns i flik 8.

				Väsentlighet:

				Beräknas under "materiality" denna är den enda där du inte kan preppa och revva då den är låst sedan tidigare



				Revisionsbevis:

				Granskningsunderlag döps tydligt och sparas i engagemanget. Referens till dokumentets namn lämnas löpande genom granskningen i detta arbetspapper och markeras med rött. 

				Prickade versioner av delårsrapport sparas i engagemanget och döps efter vilken version det är samt datum: 
Delårsrapport VER I 20xx-xx-xx.



				Genomförande av prickning av delårsrapport:

				För nedan granskningspunkter fördelas arbetet per uppdrag efter samrådan med Offentlig sektor. 

				- Måluppfyllelse 

				- God ekonomisk hushållning



				Prickas och granksas av Redovisnigsrevisorer:

				- Finansiella rapporter

				I kommunens delårsrapport prickas samtliga siffror för PY mot PY Delårsrapport, att samtliga texter återger rätt belopp från BR och RR. Bedöm huruvida den, baserat på utförd review och våra kunskaper om kommunen i övrigt, innehåller orimliga uppgifter.



				Balankravsutredning: Kontrollsummeras och stäms av mot RR. 

				RR: mot översiktligt granskad RR och antagen budget 

				Kassaflödesrapport: pricka mot delårsrapporten

				BR: mot översiktligt granskad BR

				Noter: Pricka mot RR och BR. Till driftredovisningen ska internredovisningsprinciperna anges i not. 

				Driftredovisning (LKBR 10:1): pricka mot från kund erhållen driftredovisning och stäm av, med eller utan justering, att denna summerar till RR
”Verksamhetens intäkter” och ”Verksamhetens kostnader”. Utfallen kan stämmas av mot KFs budget och sammanställas per nämnd/ styrelse.

				Investeringsredovisning (LKBR 10:2): pricka mot av KF antagen budget och plan för investeringsverksamheten, investeringsutfall (fleråriga pågående och avslutade investeringar kan stämmas av mot
beräknade/beslutade totalutgifter) samt att denna, med eller utan justering, summerar i kassaflödesrapportens poster "Investerin i immateriella- materiella- och finansiella anläggningstillgångar". 

				Upplysningar om redovisningsprinciper: Här ska framgå hur lagstiftningen följs (se exempel till nedan) men även vilka avsteg från RKR som görs om några sådana görs. 

				Exempel:







Status

				Status

				Avsnitt		Prepared		Reviewed

				1 Väs. händelser och föränd. 		2019/09/19 09:46		2019/09/19 09:46								9/19/19 9:46		9/19/19 9:46

				2. Checklista delårsrapport												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				3. God ekonomisk hushållning		2019/10/09 14:54		2019/10/09 14:54								10/9/19 14:54		10/9/19 14:54

				4. Resultaträkning		2019/10/09 14:54		2019/10/09 14:54								10/9/19 14:54		10/9/19 14:54

				4.1 RR på kontonivå		2019/10/09 14:53		2019/10/09 14:53								10/9/19 14:53		10/9/19 14:53

				4.2 Skatteintäkter		2019/09/18 13:21		2019/09/18 13:21								9/18/19 13:21		9/18/19 13:21

				4.3 RR på kontonivå Org.		2019/09/18 13:23		2019/09/18 13:23								9/18/19 13:23		9/18/19 13:23

				5 .Balansräkning		2019/10/09 14:54		2019/10/09 14:54								10/9/19 14:54		10/9/19 14:54

				5.1 BR på kontonivå												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				5.2 BR på kontonivå Org.		2019/09/18 13:56		2019/09/18 13:56								9/18/19 13:56		9/18/19 13:56

				6. Kassaflödesanalys 		2019/09/18 14:05		2019/09/18 14:05								9/18/19 14:05		9/18/19 14:05

				7. Sammanställd räkenskaper		2019/10/09 09:44		2019/10/09 09:44								10/9/19 9:44		10/9/19 9:44

				8. Driftredovisning		2019/10/09 14:56		2019/10/09 14:56								10/9/19 14:56		10/9/19 14:56

				Iakttagleser till rapport		2019/10/09 14:54		2019/10/09 14:54								10/9/19 14:54		10/9/19 14:54











Materiality

		kpmg

						Mall för fastställande av väsentlighet



		Klient								Räkenskapsår		Index

		Surahammars kommun 								12/31/19



		Arbetsområde								Signatur		Datum

		VÄSENTLIGHET								CKt		9/18/19





		Instruktioner

		Syftet med denna mall är att den ska fungera som ett hjälpmedel vid fastställande av väsentlighet (materiality). Det föreligger inget obligatorisk krav att använda mallen och den ersätter ej de dokumentationskrav som finns i eAudIT och Visma Revision KAM. Mallen förutsätter att det finns en relevant bransch/scenario. Vidare fångar mallen i dagsläget inte de fall då vi väljer ett referensvärde som inte finns i KAM, exempelvis rörelseresultat eller immateriella tillgångar. I ett sådant fall föreligger krav på formell konsultation med DPP (consultation). 

Samtliga gula celler ska fyllas i alternativt ska val göras via drop down-menyer.
 
 1. Välj relevant scenario/bransch från Materiality Benchmark and Other Metrics Table (MBT) nedan
 2. Fyll i saldon för relevanta mått (metrics)
 3. Dokumentera slutsatser i lämplig aktivitet eAudIT eller Visma Revision KAM

Om inget av scenariona/branscherna enligt nedan är tillämpliga behöver relevanta mått väljas baserat på en professionell bedömning. Bakomliggande förklaring för detta val ska dokumenteras i aktiviteten för väsentlighet i eAudIT eller Visma Revision KAM. 

























		Bransch/Scenario		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.



		Presumerat referensvärde (presumed benchmark)		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt



		Övriga mått (other metrics)		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

				Programkostnader

				Eget kapital



		Belopp i		kronor



		Är noterat eller PIE?		Nej



		Nettomått (t ex PBTCO)		3.0%		10.0%

		Nettotillgångar/eget kapital		0.5%		3.0%

		Bruttomått		0.5%		3.0%



		Mått		Tillämpligt		Belopp (kronor)		Lägre intervall		Högre intervall

		Resultat före skatt		r												

		Eget kapital		a		210,132,000.0		1,050,660.0		6,303,960.0				0.5%		3.0%

		Annat (nettomått)		r												

		Totala tillgångar		r												

		Totala intäkter		r												

		Totala kostnader		r												

		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt		a		699,560,000.0		3,497,800.0		20,986,800.0				0.5%		3.0%

		Annat (bruttomått)		r												

		Programkostnader		a		670,001,000.0		3,350,005.0		20,100,030.0				0.5%		3.0%

		Totala tillskott och övriga intäkter		r												

		Totala gottgörelser och övriga kostnader		r												





				Referensvärde				Belopp (kronor)

		Vald väsentlighet		Totala intäkter				6000000.0



		Procent av referensvärde		



		Krävs konsultation?		Nej



														1		0		0

		Kommentarer till valt referensvärde

		,











		Fastställ väsentlighet för de finansiella rapporterna som helhet, beaktat övriga mått och kvalitativa faktorer

		Belopp i kronor

































































		Fastställ väsentlighet för de finansiella rapporterna som helhet i relation till valt referensvärde och övriga mått

		Mått		Tillämpligt		%, Vald väsentlighet		%, Lägre intervall		%, Högre intervall

		Resultat före skatt		r		ET				

		Eget kapital		a		2.9%		0.5%		3.0%

		Annat (nettomått)		r		ET				

		Totala tillgångar		r		ET				

		Totala intäkter		r		ET				

		Totala kostnader		r		ET				

		Total intäkter eller kosntader om lämpligt		r		0.9%		0.5%		3.0%

		Annat (bruttomått)		r		ET				

		Programkostnader		a		0.9%		0.5%		3.0%

		Totala tillskott och övriga intäkter		r		ET				

		Totala gottgörelser och övriga kostnader		r		ET				



		Kommentarer till vald väsentlighet i procent av referensvärde och övriga mått

		Väsentlighetstalet sätts till ca 2% (förväntade intervallet för bruttoreferens uppgår till 0,5-3%)  av totala intäkter utifrån den profesionella bedömningen att det finns ett stort allmänt intresse för den verksamhet som bedrivs då varje kommunal styrelse, nämnd och kontor är en myndighet med ett Kommunfullmäktige (beslutande församling).
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Översikt mått och valt väsentlighetstal



Lägre intervall	

Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	0	1050660	0	0	0	0	3497800	0	3350005	0	0	6000000	Högre intervall	

Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	0	6303960	0	0	0	0	20986800	0	20100030	0	0	relevant	Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala 	intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	Value	Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	









fixed



		Scenarios

		General

		Banks

		Insurance 

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines

		Investment Funds/Trusts

		Entities that trade mainly for capital gain, e.g. Property investment

		Start-up entities predominantly focused on asset development/capital expenditure

		Start up entities not predominantly focused on asset development/capital expenditure

		Entities operating at a low profit or at a loss, such that PBTCO no longer usefully serves as the benchmark

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.

		Not-for-profits and public sector entities that have custody of assets, e.g. certain government departments

		Pension plans – defined benefit plans

		Pension plans – defined contribution plans











		Scenarios		Other metrics		Presumed benchmark





		General1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		General2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Banks1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		Banks2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Banks3		Totala tillgångar		Resultat före skatt

		Insurance 1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		Insurance 2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Insurance 3		Totala tillgångar		Resultat före skatt

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines3		Totala tillgångar		Resultat före skatt

		Investment Funds/Trusts1		Resultat före skatt		Totala tillgångar

		Investment Funds/Trusts2		Totala intäkter		Totala tillgångar

		Investment Funds/Trusts3		Eget kapital		Totala tillgångar

		Entities that trade mainly for capital gain, e.g. Property investment1		Eget kapital		Totala tillgångar

		Entities that trade mainly for capital gain, e.g. Property investment2		Resultat före skatt		Totala tillgångar

		Start-up entities predominantly focused on asset development/capital expenditure1		Totala kostnader		Totala tillgångar

		Start-up entities predominantly focused on asset development/capital expenditure2		Eget kapital		Totala tillgångar

		Start up entities not predominantly focused on asset development/capital expenditure1		Eget kapital		Totala kostnader

		Entities operating at a low profit or at a loss, such that PBTCO no longer usefully serves as the benchmark1		Eget kapital		Totala intäkter

		Entities operating at a low profit or at a loss, such that PBTCO no longer usefully serves as the benchmark2		Resultat före skatt		Totala intäkter

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity1		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity2		Eget kapital		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity3		Totala tillgångar		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.1		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.2		Programkostnader		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.3		Eget kapital		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that have custody of assets, e.g. certain government departments1		Eget kapital		Totala tillgångar

		Not-for-profits and public sector entities that have custody of assets, e.g. certain government departments2		Totala kostnader		Totala tillgångar

		Pension plans – defined benefit plans1		Totala tillskott och övriga intäkter		Totala tillgångar

		Pension plans – defined benefit plans2		Totala gottgörelser och övriga kostnader		Totala tillgångar

		Pension plans – defined contribution plans1		Totala tillskott och övriga intäkter		Totala tillgångar

		Pension plans – defined contribution plans2		Totala gottgörelser och övriga kostnader		Totala tillgångar





Iakttagleser till rapport



						10/9/19 14:54		ckvist

						10/9/19 14:54		ckvist

		Iakttagelser till rapport för den översiktliga granskningen

		Har det vid granskningen framkommit iakttagelser som bör beaktas vid utformningen av rapporten?

		Viktigt är att lyfta fram underskott till sakkunnigt biträde så tidigt som möjligt, då det behövs en dialog kring hur detta ska rapporteras/kommuniceras samt hur KPMG kommunicerar detta i sin rapport. 

		Det är även viktigt att lyfta fram negativa avvikelser gällande resultat och måluppfyllelse. 

		Två alternativ i form av utfomning av rapport finns, den ena är skriven i avvikelseform och den andra är inte skriven i avvikelseform. 

		Se: Rapportutkast avvikelseform.docx alt Rapportutkast ej avvikelseform.docx.

		Notering:		Fortsatt hantering:

		Ingen värdering av DB har gjorts men de har bett om hjälp av det, vi rekommenderade detta vid årsbokslutet 2018.		Ha med det i rapporten

		Följer ej lagen då de inte antagit den inom 2 månader		Ha med det i rapporten





































































1 Väs. händelser och föränd. 



						9/19/19 9:46		ckvist

						9/19/19 9:46		ckvist

		Väsentliga händelser och förändringar

		Nedan ämnen bör lyftas i samband med delårsgranskningen, endera kan de mailas i förväg alternativt gås igenom på plats.

		Väsentliga förändringar

		Har det under rapporteringsperioden (från 1 januari till delårets slut) skett några väsentliga förändringar?

		Ämnerna är exempel och kan behövas ändras från kommun till kommun. 



				Kommentar

		Organisation		Ingen skolchef, ingen teknisk chef tf samhällschef, har tf för skolan och tekniska. Kommer att se över orginasationen, KPMG inblandad

		Redovisningssystem		Ingen förändring mot tidigare år, Raindance

		Interna kontroller (ex. be om kontrollplan)		Kommer att få den och skannas in i dokumentationen

		Redovisningsprinciper		Det är nytt för alla i och med LKBR och förändringar i RKR, följs upp i granskningen av delårsrapporten

		Metoder att upprätta delårsrapport		Just nu göra Christina gör det mesta, ekonomer gör balanskonton och deras nämnderna. Ingen bra process kommer bli bättre när de får Stratsys.

		Väsentliga händelser

		Har det under rapportperioden (från 1 januari till delårets slut) skett några väsentlig händelser?

		Ämnerna är exempel och kan behövas ändras från kommun till kommun. 

				Kommentar

		Underskott		Har inga underskott sedan tidigare men ser lite dystert ut för kommunen främst barn- och ungdom

		är att betrakta som "extraordinära" eller udda		Ingen udda alls, bara att nämnderna. Soc nämnden har många skyddsplatser (svårt att budgtera)

		i form av nya avtal		Nej, men flera upphandlingar pågår. 

		i form av större investeringar, avytteringar/utrangeringar eller andra pågående projekt		Nyss påbörjat i byggnation av nytt äldrboende, stort, och Ekeängsbadet. 

		Väsentliga händelser i koncernen

		Har det under rapportperioden (från 1 januari till delårets slut) skett några väsentliga förändringar?

		Ämnerna är exempel och kan behövas ändras från kommun till kommun. 

				Kommentar

		Sammansättning (köp av verksamhet, försäljning av verksamhet)		Ingen förändring inom KC

		Verksamhet		Ingen förändring i bolagens verksamheter. 

		Resultat		Alla bolagen går lite plus, ingen KC har gjort vid granskningen

		Tvister eller processer



				Kommentar

		Är kommunen indragen i några väsentliga tvister eller processer?		Vann tvisten om Ekeängsbadet, vilket innebär att de kommer renovera och inga kostnader för kommunen. 





		Väsentliga händelser efter delårets utgång



				Kommentar

		Har det efter rapporteringsperiodens utgång inträffat några väsentliga händelser? 		Källbo, äldreboende, börjat bygga i mitt av aug och tvisten som de vann om badet. 





2. Checklista delårsrapport







		Checklista delårsrapport

		Nedan redogörs för att avstämning har gjorts av att samtliga delar ingår i Delårsrapporten vilka en RKR och LKBR ska ingå.

		 

		 

		Område				 		Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

		Omfattning 6-8 månader						LKBR, 13:1		 

		Förenklad förvaltningsberättelse						LKBR, 13:2

		Resultaträkning				Med jämförelsetal för samma period året innan, helårsprognos och budget		13 kap. 3 § första stycket LKBR 		 		 

		Balansräkning				Med jämförelsetal per 31/12 året innan		13 kap. 3 § första stycket LKBR		 		 

		Driftredovisning				Enligt RKR 17 ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet ingå. 		RKR 17

		Investeringsredovisning				Enligt RKR 17 ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet ingå. 		RKR 17

		Kassaflödesanalys				Något krav på KFA i delårsrapporten finns inte vare sig i lagstiftningen eller i rekommendation men rimligtvis bör de kommunala koncernföretagen ingå eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som ska bedömas.				 		 

		Sammanställd redovisning				Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.		RKR 17		 		 

		Noter				Delårsrapporten ska innehåll noter, se vilka nedan		RKR 17

		Delårsrapporten				Rimlighetsbedöm övrig information i form av löpande text, sifferuppgifter och grafiska framställningar för bedömning av att rapporten i förhållande till revisorns totala kunskap om kommunen, inte innehåller vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter.



		Förenklad Förvaltningsberättels:

		Den förenklade förvaltningsberättelsen ska enligt RKR R17 Delårsrapport minst innehålla följande.

		Avstämning har gjorts att följande delar finns på plats i FB:

								Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

				Händelser av väsntlig betydelse som har inträffat under delårserioden eller efter dess slut men innan delårsrapporten upprättats				RKR R17		 		 

				Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamheter utifrån måeln om god ekonomisk hushållning				RKR R17		 		 

				En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till  den budget som har fastställts för den löpande verksamheten				RKR R17		 		 



				En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognos				RKR R17		 		 





		Noter:						Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

				Att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen				RKR R17		 		 

				Säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten

Cecilia Kvist: Cecilia Kvist:
Exempel på cykliska effekter och säsongsvariationer är till exempel slutavräkning på skatt samt semester- och ferierlöner				RKR R17		 		 

				Karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat				RKR R17		 		 

				Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden				RKR R17		 		 

				Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början				RKR R17		 		 

		Avlämnat i tid:						Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

				 Enligt 11 kap. 16 § andra stycket kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast två månader efter delårsperiodens slut.				RKR		 		 

		Samlat uttalande:

										Ja/Nej/ET		Kommentar

				Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten uppfyller god redovisningssed. 						 		 





 3. God ekonomisk hushållning
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		God ekonomisk hushållning

		Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen.

		 

		Verksamhetsmål

				Ja/Nej		Kommentarer

		Det finns av fullmäktige beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.		Nej		Finns inga verksamhetsmål, varken "vanliga" eller för god ekonomisk hushållning. Detta har påtalas för kommunen flertal år.

		Kommunstyrelsen utvärderar målen i delårsrapporten? 		Nej

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av måluppfyllelsen. Instämmer vi i styrelsens bedömning? 		Nej

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av om helårsmålen kommer att uppnås. Till hur stor del?		Nej

		Det finns en översiktlig beskrivning av åtgärdsförslag vid avvikelser.		Nej



		Finansiella mål 

				Ja/Nej		Kommentarer

		Det finns av fullmäktige beslutade finansiella mål för god ekonomisk hushållning.		Ja		Kommunen har 3 finansiella mål

		Kommunstyrelsen utvärderar målen i delårsrapporten? 		Ja		De har utvärderat dem på delår dock ej på helår

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av måluppfyllelsen. Instämmer vi i styrelsens bedömning? 		Ja		Underlagen visar på att de finansiella målen är uppfyllda vid delår

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av om helårsmålen kommer att uppnås. Till hur stor del?		Nej		Finns ingen bedömning och ingen sammafattande bedöming av målen. 

		Det finns en översiktlig beskrivning av åtgärdsförslag vid avvikelser.				De klarar målen vid delår och behöver ej ha åtgärdsplan, dock oklart om helår. 

		Kontrollsummera mål		Ja		u.a.



		Balanskrav

				Ja/Nej		Kommentarer

		Finns balanskravsresultat med i förvaltningsberättelsen?		Ja

		Har kommunen tagit hänsyn till balanskravsjusteringar? (LKBR 11:10)		Ja

		Finns bedömning utifrån helårsprognos? Om ja, hur ser det ut och kommentarer		Nej		Enligt prognosen i RR kommer de ha ett positivt resultat

		Följs RKRs krav på uppställning? (Information Balanskrav, utgiven nov 2018)		Nej		I det stora hela men kommer be dem ändra det. 







		Om negativt balanskravsresultat:		Ja/Nej		Kommentarer

		Framgår det vilket år det ska återställas? 		E.T

		Framgår det på vilket sätt det ska regleras enligt KL 11:12? 		E.T

		Har hanteringen av tidigare års negativa balanskrav återgetts korrekt och reglerats korrekt?		E.T







4. Resultaträkning
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		Resultaträkningen



		Prognos

		Nedan har Resultatprognosen rimlighetsbedömts utifrån XXXX

		[Undersök om det finns underlag I form av uppgifter om verksamhetsvolymer som grund för resultatprognoser]

		Delåret omfattar antal månader		7

				Kommunen																		Kommunkoncernen						Kommentar

				Budget		Prognos		Prognos -		31-Jul		31-Jul		31-Dec		Förändr.		Avvikelse Prognos/omräkning				31-Jul		31-Jul

				helår		helår

Cecilia Kvist: Cecilia Kvist:
Prognos de har lagt vid delår men för hela året
		delår omräknat		2019		2018		2018		mellan delåren						2019		2018

								till helår

		Verksamhetens intäkter		85,514		98,256		95,856		55,916		59,275		106,901		-3,359		2,400						94,550				Statsbidrag därav mer än vår beräkning

		Verksamhetens kostnader		-631,194		-660,920		-644,729		-376,092		-375,952		-652,588		-140		-16,191						-399,690				Pensionsberäkning är troligen fel och lagt på i prognosen, sjuksköterskorna lönen är inte klara och ska få retraotivt, bemanningssjukskötorskor, kommunalråd slutat i juni - får arvode i 13 månader + ny kommunalråd

		Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar		-545,680		-562,664		-548,873		-320,176		-316,677		-545,687		-3,499		-13,791				0		-305,140

		Avskrivningar		-25,000		-20,000		-18,845		-10,993		-11,356		-19,338		363		-1,155						-17,583				Komponentavskrivningar kommer göra att de inte har lika höga kostnader

																 

		Verksamhetens nettokostnader		-570,680		-582,664		-567,718		-331,169		-328,033		-565,025		-3,136		-14,946		 		0		-322,723





		Skatteintäkter		465,354		464,705		465,021		271,262		264,224		453,088		7,038		-316						264,224				Granskas nedan samt i flik 4.2

		Generella statsbidrag och utjämning		120,034		129,252		129,252		75,397		70,015		119,667		5,382		0						70,015

		Verksamhetsen resulat		14,708		11,293		26,554		15,490		6,206		7,730		9,284		-15,261				0		11,516

		Finansiella intäkter		1,000		7,347		7,347		4,286		3,552		8,735		734		-0						3,491

		Finansiella kostnader		-4,000		-9,081		-9,082		-5,298		-1,896		-7,829		-3,402		1						-6,264



		Resultat efter finansiella poster		11,708		9,559		24,819		14,478		7,862		8,636		6,616		-15,260				0		8,743



		Extraordinära poster		0		0		0								0		0

		Skatt		0		0		0								0		0										Granskas nedan samt i flik 4.2





		Årets resultat		11,708		9,559		24,819		14,478		7,862		8,636		6,616		-15,260		 		0		8,743

		Belopp i mnkr		Budget		Prognos		Prognos -		31-Jul		31-Dec		31-Dec		Förändr.		Förändr. % 
0831-0831				31-Aug		31-Aug

				helår		helår		delår omräknat		2019		2020		2019		mellan delåren						2019		2018

								till helår

		Verksamhetens nettokostnader		-1,458		-1,444						-1,434		-1,395		-3,136		100.0%				0		-322,723

		Varav jämförelsestörande poster								0				0				0.0%				0		0		0

		Skatteintäkter och statsbidrag		1,474		1,512						1,498		1,428		-1,498		100.0%				0		334,239

		Verksamhetens resultat		16		68		0		0		64		33		-4,634		100.0%				0		-322,723

		Finansnetto		2		-8						-5		22		5		100.0%				0		-2,773

		Resultat efter finansiella poster		18		60		0		0		59		55		-4,629						0		8,743

		Extraordinära poster		0		0				0		0		0		0

		Årets resultat		18		60						59		55		-59		100.0%				0		8,743



		Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, %		1.2%		4.0%		ERROR		ERROR		3.9%		3.9%		3.9%		100.0%				ERROR		2.62%

		Nettokostnader inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, %		-98.8%		-96.0%		ERROR		ERROR		-96.1%		-96.1%		209.0%		200.0%				ERROR		-97.4%





		Resultatprognos

		Rimlighetsbedöm upprättad resultatprognos

		 		Kommentarer

		Verskamhetens intäkter		Ej klart var välfärdsmiljarderna ska ligga i RR

		Jämförelsestörande intäkter		Enligt Christina har de inga jämförelsestörande intäkter

		 

		Verksamhetskostnader

		Personalkostnader		Har ej någon ny rektor för en skola och ingen skolchef samt att det är anställningsstopp på BoU och restrektivt på övriga nämnder. Kommunalråd slutat i juni och nu en ny, dubbla arvoden. 

		Övriga kostnader		Kommer ha möte i början av okt med BoU för att få kontroll och se vilka åtgärde de kan göra, kollektivtrafiken har skickat index höjning på 8% för i år och 2018 (står i avtal så ok), flera placeringar än budget samt ökad kostnad för LSS på ca 1 mkr pga nytt beräknngssätt

		Avskrivningar		Komponentindelningen ger mindre avskrivningar därav minskat mot budget. Måste ta hänsyn till detta till kommande budget. 



		Jämförelsestörande kostnader		Enligt Christina har de inga jämföreslestörande kostnader





		Analytisk granskning

		RKR 17 - Värderingar, klassificeringar och periodiseringar i delårsrapporter kan dock i högre grad än i årsredovisningar grunda sig på uppskattningar och bedömningar.

		Nedan görs en analytisk granskning av väsentliga poster och poster med väsentliga avvikelser följs upp med förfrågningar, det vill säga 

		förklaringar från ekonomiavdelningen/ledningen inhämtas.  Detaljgranskaning görs enbart om det är väsentliga avvikelser.  

		[Nedan utgörs av exempel på väsentliga poster, korrigeras efter aktuell kommun]

				Analys

		Skatteintäkter och skattefordran/skuld		Skatteintäkterna har stämts av mot prognos från SKL, se flik 4.2, och ej funnit något avvikande. 

		Väsentliga statsbidrag		Har stämt av de flesta stadsbidragen mot underlag, i flik 4.3 är rutorna gröna (dessa är avstämda mot underlag). Bedömningen är att de i all väsentlighet är rätt bokförda. 

		Väsentliga periodiseringar (t ex pensioner och semesterlöneskuld)		Granskning av BR visar inte på några väsentliga periodieringsfel. 

		Övriga väsentliga resultatpåverkande poster (t ex stora pågående projekt, pensionsinlösen)		Granskning av BR visar inte på att det borde finnas några väsentliga resultatpåverkande poster, har inte skett några pensionsinlösen och pågående arb bokas i BR. 

		Personalkostnader



		Kommunledningens förklaringar

		Tag del av kommunledningens förklaringar till alla väsentliga ovanliga avvikelser, om några är aktuella. 

		Rimlighets bedöm dessa. Följ särskilt upp poster som i tidigare rapportering krävt speciella överväganden.

		Är inga väsentliga avvikelser som  måse kommenterars/förklaras. 

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]

		Slutsats







4.1 RR på kontonivå
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		Resultaträkning på kontonivå



		Poster vilka överstiger tröskelvärde (ett värde som utgör en tröskel för vad som ska granskas vidare, 50% av PM är ett riktmått) samt där förändringen uppgår till över 10% kommer följas upp ytterligare med ekonomiansvarig. 



																6000000		M

																4500000		PM (75% av M)

		Tröskelvärde:		2250000												300000		AMPT (3-5% av M)



		Konto		Kontonamn		CY		PY		Förändring		Förändring i %		Förändr. >TV		Förändr. > 10%		Granskas vidare		Prickad ua mot DR.		Kommentar

		XXXX		30100 Försäljning 25% moms		523,143.35		638,598.88		115,455.53		18.1%		Nej		Ja		NEJ		Ok

				30110 Försäljning 12% moms		314,983.24		276,357.85		-38,625.39		-14.0%		Nej		Nej		NEJ

				30120 Försäljning 6% moms		4,500.07		6,856.37		2,356.30		34.4%		Nej		Ja		NEJ

				30130 Försäljning utan moms		272,912.15		199,441.46		-73,470.69		-36.8%		Nej		Nej		NEJ

				30133 Försäljning material		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				30140 Måltidsersättning		3,638,004.00		3,851,693.00		213,689.00		5.5%		Nej		Ja		NEJ

						4,753,542.81		4,972,947.56		219,404.75		4.4%		Nej		Ja		NEJ

				31110 Bygglovsavgift		289,320.00		241,305.00		-48,015.00		-19.9%		Nej		Nej		NEJ

				31111 Grävtillstånd		32,000.00		23,500.00		-8,500.00		-36.2%		Nej		Nej		NEJ

				31160 Tillsynsavgift		141,230.00		115,150.00		-26,080.00		-22.6%		Nej		Nej		NEJ

				31171 Alkoholtillstånd		10,300.00		15,025.00		4,725.00		31.4%		Nej		Ja		NEJ

				31172 Tillsynsavgift alkohol		129,900.00		127,400.00		-2,500.00		-2.0%		Nej		Ja		NEJ

				31173 Tobakstillstånd		8,755.00		0.00		-8,755.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				31220 Anläggn.- o anslutningsavgift		-1,215.25		0.00		1,215.25		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				31311 Brukningsavgift vatten		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				31312 Slamavgift		0.00		62.40		62.40		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				31319 Övriga taxor och avgift		271,975.57		141,900.00		-130,075.57		-91.7%		Nej		Nej		NEJ

				31320 Kopieringsavgift		-29,771.18		-1,746.41		28,024.77		-1604.7%		Nej		Nej		NEJ

				31321 Omvårdnadsavgift		3,163,143.00		3,321,871.00		158,728.00		4.8%		Nej		Ja		NEJ

				31322 Larmavgift		181,674.00		138,508.00		-43,166.00		-31.2%		Nej		Nej		NEJ

				31334 Parkeringsavgift		0.00		-144.00		-144.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				31340 Avg Förskole- Fritidshemsplats		3,894,001.61		3,687,135.54		-206,866.07		-5.6%		Nej		Ja		NEJ

						8,091,312.75		7,809,966.53		-281,346.22		-3.6%		Nej		Ja		NEJ

				34110 Bostadshyror		2,780,366.00		2,730,535.00		-49,831.00		-1.8%		Nej		Ja		NEJ

				34111 Bostadsavgift		873,685.00		625,085.00		-248,600.00		-39.8%		Nej		Nej		NEJ

				34120 Lokalhyror		1,859,945.84		1,500,711.00		-359,234.84		-23.9%		Nej		Nej		NEJ

				34200 Markhyror och arrenden		48,439.00		48,445.00		6.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				34220 Bilplats- o campingplatshyror		30,200.00		32,312.00		2,112.00		6.5%		Nej		Ja		NEJ

				34500 Hyror för tillfällig lokaluppl		2,000.00		319,836.00		317,836.00		99.4%		Nej		Ja		NEJ

				34900 Övr. hyror o arrenden		-519.80		56,986.00		57,505.80		100.9%		Nej		Ja		NEJ

						5,594,116.04		5,313,910.00		-280,206.04		-5.3%		Nej		Ja		NEJ

				35110 Statsbidrag från Skolverket		946,632.08		2,295,235.75		1,348,603.67		58.8%		Nej		Ja		NEJ

				35111 STB skolv. maxtaxa förskola		1,028,895.00		1,287,568.33		258,673.33		20.1%		Nej		Ja		NEJ

				35112 STB skolv. Kval.säk. åtg. fsk		0.00		251,661.58		251,661.58		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				35120 STB kvalitetsåtgärder		220,836.00		0.00		-220,836.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35130 STB personalförstärkning		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35131 STB Skolv.fritidspedagog		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35132 STB Skolv.lågstadiesatsning		939,000.00		156,500.00		-782,500.00		-500.0%		Nej		Nej		NEJ

				35134 STB Skolv.lärarlyftet		1,097,589.00		1,099,080.00		1,491.00		0.1%		Nej		Ja		NEJ

				35135 STB Skolv.karriärtjänster		510,000.00		510,000.00		0.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				35137 STB Skolv.jämställdhetspengar		1,903,478.00		0.00		-1,903,478.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35140 STB från Socialstyrelsen		1,820,727.76		472,305.75		-1,348,422.01		-285.5%		Nej		Nej		NEJ

				35150 STB från Länsstyrelsen		348,559.40		606,053.16		257,493.76		42.5%		Nej		Ja		NEJ

				35170 STB från Migrationsverket		6,819,020.00		11,640,303.79		4,821,283.79		41.4%		Ja		Ja		JA				Färre flytktingar än tidigare bedöms rimligt

				35180 Driftbidrag från Arbetsförmedl		7,851,377.08		7,856,419.72		5,042.64		0.1%		Nej		Ja		NEJ

				35190 Övriga driftbidrag		1,509,811.32		4,215,903.25		2,706,091.93		64.2%		Ja		Ja		JA

						24,995,925.64		30,391,031.33		5,395,105.69		17.8%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				35400 Ersättn från försäkringskassan		7,680,265.00		6,487,708.00		-1,192,557.00		-18.4%		Nej		Nej		NEJ

				35600 Momsbidrag köp ej sk.pl. vsht.		1,459,134.43		1,507,561.26		48,426.83		3.2%		Nej		Ja		NEJ

				35700 Statliga investeringsbidrag		87,512.18		80,232.82		-7,279.36		-9.1%		Nej		Ja		NEJ

				35800 EU-bidrag		-248,637.84		0.00		248,637.84		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35900 Övriga bidrag		389,756.62		318,419.39		-71,337.23		-22.4%		Nej		Nej		NEJ

				35910 Återbetalning försörjningsstöd		166,055.93		125,878.45		-40,177.48		-31.9%		Nej		Nej		NEJ

						9,534,086.32		8,519,799.92		-1,014,286.40		-11.9%		Nej		Nej		NEJ

				36110 Försäljning verksamhet kommun		2,528,249.29		833,019.76		-1,695,229.53		-203.5%		Nej		Nej		NEJ

				36310 Försäljning adm. tjänster		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				36320 Försäljning utbildning		113,727.25		135,000.00		21,272.75		15.8%		Nej		Ja		NEJ

				36390 Försäljning tjänster övrigt		6,450.00		665,151.00		658,701.00		99.0%		Nej		Ja		NEJ

				36990 Övriga ersättningar		158,659.10		257,819.84		99,160.74		38.5%		Nej		Ja		NEJ

				38120 Bokfört värde maskiner o inv.		0.00		-380.51		-380.51		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				38210 Försäljningsp. mark,byggn.o te		140,000.00		660,679.60		520,679.60		78.8%		Nej		Ja		NEJ

				38220 Bokfört värde mark,byggn o tek		0.00		-285,123.29		-285,123.29		100.0%		Nej		Ja		NEJ

						2,947,085.64		2,266,166.40		-680,919.24		-30.0%		Nej		Nej		NEJ

				 Verksamhetens intäkter		55,916,069.20		59,273,821.74		3,357,752.54		5.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				40200 Inv. maskiner o inv. ej möbler		-83,492.00		-150,295.16		-66,803.16		44.4%		Nej		Ja		NEJ

				40250 Investering av möbler		0.00		-63,864.75		-63,864.75		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				41000 Anläggnings- o underhållsmtrl		-203,365.22		-98,155.31		105,209.91		-107.2%		Nej		Nej		NEJ

						-286,857.22		-312,315.22		-25,458.00		8.2%		Nej		Ja		NEJ

				44000 Preliminärkostnad interna		-34,916.00		-271,268.00		-236,352.00		87.1%		Nej		Ja		NEJ

				45100 Bidrag till enskilda		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45110 Försörjningsstöd		-4,144,352.21		-5,736,133.22		-1,591,781.01		27.8%		Nej		Ja		NEJ

				45120 Introduktionsersättning		0.00		-1,385.40		-1,385.40		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				45150 Habiliteringsersättning		0.00		-84,614.00		-84,614.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				45190 Övriga bidrag t. enskilda		-1,600.00		0.00		1,600.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45191 Inackorderingsbidrag		-52,936.00		-43,976.00		8,960.00		-20.4%		Nej		Nej		NEJ

				45192 Resebidrag till gymnasieelever		-1,200.00		0.00		1,200.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45194 Habiliteringsersättning		-164,764.00		0.00		164,764.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45210 Bostadsanpassningsbidrag		-151,766.25		-1,075,129.75		-923,363.50		85.9%		Nej		Ja		NEJ

				45310 Bidrag föreningar, ftg mfl		-2,166,002.91		-2,109,145.28		56,857.63		-2.7%		Nej		Ja		NEJ

				45380 Kostnad för personlig ass.		-4,693,975.38		-5,386,988.00		-693,012.62		12.9%		Nej		Ja		NEJ

				45420 Upplösn.aktiverat bidr.infrast		-300,183.00		-300,183.00		0.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				46310 Köp huvudverksamhet		-62,280,515.94		-62,639,770.55		-359,254.61		0.6%		Nej		Ja		NEJ

						-73,992,211.69		-77,648,593.20		-3,656,381.51		4.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				50110 Fasta arvoden		-941,218.00		-596,397.00		344,821.00		-57.8%		Nej		Nej		NEJ

				50120 Sammanträdesarvoden		-293,383.34		-176,397.86		116,985.48		-66.3%		Nej		Nej		NEJ

				50130 Arvoden fullt PO		-330,904.63		-105,287.35		225,617.28		-214.3%		Nej		Nej		NEJ

				50140 Resetidsersättning politik		-4,905.00		-5,649.00		-744.00		13.2%		Nej		Ja		NEJ

				50210 Månadslön		-139,856,530.20		-136,398,679.40		3,457,850.80		-2.5%		Ja		Ja		JA				Stämt av med Christina och det är rimligt att de har ökat

				50211 Löneväxlad månadslön pension		5,000.00		26,000.00		21,000.00		80.8%		Nej		Ja		NEJ

				50220 Timanställda		-14,008,981.64		-11,946,338.51		2,062,643.13		-17.3%		Nej		Nej		NEJ

				50230 Övertid mm		-1,235,581.64		-1,417,545.16		-181,963.52		12.8%		Nej		Ja		NEJ

				50240 OB-ersättning		-7,124,640.88		-7,282,047.47		-157,406.59		2.2%		Nej		Ja		NEJ

				50250 Jourersättning		-184,009.30		-182,451.16		1,558.14		-0.9%		Nej		Ja		NEJ

				50260 Beredskapsersättning		-28,349.85		-25,876.89		2,472.96		-9.6%		Nej		Ja		NEJ

				50270 Fyllnadstid		-682,915.89		-837,483.97		-154,568.08		18.5%		Nej		Ja		NEJ

				50280 Motkonto lön		0.00		-0.18		-0.18		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				50300 Lön till beredskapsarbetare		-639,069.57		-733,371.27		-94,301.70		12.9%		Nej		Ja		NEJ

				50400 Uppdragstagare		-3,015,841.54		-3,250,979.85		-235,138.31		7.2%		Nej		Ja		NEJ

				51110 Semesterlön		0.00		2,539,333.33		2,539,333.33		100.0%		Ja		Ja		JA				Bara bokfört på ett annat konto mellan åren. 

				51150 Förändring semesterlöneskuld		4,945,826.62		0.00		-4,945,826.62		ERROR		Ja		ERROR		ERROR

				51200 Sjuklön		-3,150,319.89		-3,874,885.61		-724,565.72		18.7%		Nej		Ja		NEJ

				51300 Lön vid tjänstledighet		-284,659.23		-348,274.44		-63,615.21		18.3%		Nej		Ja		NEJ

				51900 Löner övriga ersättningar		-6,417.87		-8,804.78		-2,386.91		27.1%		Nej		Ja		NEJ

				53000 Andra ersättningar		-11,176.19		-22,176.50		-11,000.31		49.6%		Nej		Ja		NEJ

				54800 Förmånsvärde naturaförm anstäl		-2,156.00		-4,512.00		-2,356.00		52.2%		Nej		Ja		NEJ

				55110 Traktamenten, skattefria		-15,499.00		-16,603.00		-1,104.00		6.6%		Nej		Ja		NEJ

				55120 Traktamenten, skattepliktiga		-1,800.00		-2,925.00		-1,125.00		38.5%		Nej		Ja		NEJ

				55210 Bilersättning, skattefri		-81,622.00		-119,184.05		-37,562.05		31.5%		Nej		Ja		NEJ

				55220 Bilersättning, skattepliktig		-53,715.30		-69,317.95		-15,602.65		22.5%		Nej		Ja		NEJ

				55310 Omkostn ers skattefri		-903,623.84		-966,771.14		-63,147.30		6.5%		Nej		Ja		NEJ

				55910 Skattefri ersättning		-1,427.63		1,795.78		3,223.41		179.5%		Nej		Ja		NEJ

				55920 Skattepliktig ersättning		-2,296.00		-51,945.00		-49,649.00		95.6%		Nej		Ja		NEJ

						-167,910,217.81		-165,876,775.43		2,033,442.38		-1.2%		Nej		Ja		NEJ

				56100 Lagstadgad arbetsg avg		-9,780,164.41		-5,560,316.15		4,219,848.26		-75.9%		Ja		Nej		NEJ

				56199 Arbetsgivaravg enl SKV		-45,073,556.00		-44,047,289.00		1,026,267.00		-2.3%		Nej		Ja		NEJ

						-54,853,720.41		-49,607,605.15		5,246,115.26		-10.6%		Ja		Nej		NEJ

				56330 Löneksatt utbetalda pensioner		-3,625,415.00		-3,646,763.00		-21,348.00		0.6%		Nej		Ja		NEJ

				56351 Särsk löneskatt avs. pensioner		156,895.40		-784,304.20		-941,199.60		120.0%		Nej		Ja		NEJ

				56710 Arb.marknadsf. enligt avtal		-13,892.00		-14,855.00		-963.00		6.5%		Nej		Ja		NEJ

				56810 Grupplivförsäkring		-45,531.46		-58,568.90		-13,037.44		22.3%		Nej		Ja		NEJ

				57140 Löneväxling pension		-92,673.00		-158,802.00		-66,129.00		41.6%		Nej		Ja		NEJ

				57210 Förändr pensionsavs blandmodel		572,000.00		-3,298,000.00		-3,870,000.00		117.3%		Ja		Ja		JA				Bokförs på olika konton i RR, ser man helheten är det lägre än f g år och det beror på att de skickat filen till KPA försent men har med högre kostnader i prognosen efter samtal med KPA

				57220 Förändring av garanti-, vissti		-350,236.00		62,000.00		412,236.00		664.9%		Nej		Ja		NEJ

				57320 Pensoinsutbet intj till 1997		-7,200,757.00		-7,135,439.00		65,318.00		-0.9%		Nej		Ja		NEJ

				57400 Förvaltningsavgifter		0.00		-83,596.16		-83,596.16		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				57500 Pensionskostn. individuell del		-8,056,029.00		-7,914,412.86		141,616.14		-1.8%		Nej		Ja		NEJ

				60100 Lokalhyror		-3,587,403.41		-5,126,511.82		-1,539,108.41		30.0%		Nej		Ja		NEJ

				60120 Bostadshyror		-77,366.00		-270,459.56		-193,093.56		71.4%		Nej		Ja		NEJ

				60130 Tillfälliga lokalhyror		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				60200 Markhyror		-6,148.90		-400.00		5,748.90		-1437.2%		Nej		Nej		NEJ

				61311 Sophämtning		-683,798.96		-823,192.39		-139,393.43		16.9%		Nej		Ja		NEJ

				61312 Sophämtning container		-77,634.80		-82,274.54		-4,639.74		5.6%		Nej		Ja		NEJ

				61313 Slamtömning		-46,615.77		0.00		46,615.77		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61314 Städning/lokalvård		-7,686.71		0.00		7,686.71		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61330 Inköp yttre skötsel		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61510 Rep/underhåll egna fastigheter		-2,308,255.88		-3,061,637.12		-753,381.24		24.6%		Nej		Ja		NEJ

				61520 Besiktning/översyn		-104,129.84		-62,128.42		42,001.42		-67.6%		Nej		Nej		NEJ

				61530 Funktionskontroll		-15,988.63		-34,547.85		-18,559.22		53.7%		Nej		Ja		NEJ

				61550 Rust lägenheter		-411,925.30		-123,090.47		288,834.83		-234.7%		Nej		Nej		NEJ

				61700 Anl.- och entrepr.arbete		-667,386.92		-1,053,272.50		-385,885.58		36.6%		Nej		Ja		NEJ

				61710 Entreprenadarbete rivning		-26,232.74		0.00		26,232.74		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61720 Byggkonsulter		-529,968.92		0.00		529,968.92		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61730 Arkitektkonsulter		-33,491.14		0.00		33,491.14		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61910 Fastighetsservice		-349,998.20		-40,236.92		309,761.28		-769.8%		Nej		Nej		NEJ

				61911 Hissbesiktning		-45,053.00		0.00		45,053.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61912 Ventilationsbesiktning		-88,042.00		-64,681.00		23,361.00		-36.1%		Nej		Nej		NEJ

				61921 Fastighetsskatt		-73,036.00		-73,036.00		0.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				61922 Fastighetsavgift		0.00		-8,250.50		-8,250.50		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				62110 El		-4,464,605.37		-4,266,187.47		198,417.90		-4.7%		Nej		Ja		NEJ

				62300 Eldningsolja		-106,052.82		-263,823.04		-157,770.22		59.8%		Nej		Ja		NEJ

				62310 Fjärrvärme		-3,803,203.47		-3,817,930.50		-14,727.03		0.4%		Nej		Ja		NEJ

				62320 Sotning		-50,368.66		-87,952.39		-37,583.73		42.7%		Nej		Ja		NEJ

				62810 Vatten och avlopp		-506,247.35		-410,318.33		95,929.02		-23.4%		Nej		Nej		NEJ

				63110 Hyra/leasing maskiner		-237,509.84		-84,316.20		153,193.64		-181.7%		Nej		Nej		NEJ

				63210 Hyra/leasing inventarier		-821,351.19		-568,588.86		252,762.33		-44.5%		Nej		Nej		NEJ

				63211 Datorer VMKF		-2,189,166.45		-1,798,147.13		391,019.32		-21.7%		Nej		Nej		NEJ

				64100 Förbrukningsinvent. varaktigt		-615,019.69		-761,158.81		-146,139.12		19.2%		Nej		Ja		NEJ

				64101 Möbler		-58,958.37		-90,183.25		-31,224.88		34.6%		Nej		Ja		NEJ

				64103 Porslin, glas, bestick		-3,191.19		-25,693.18		-22,501.99		87.6%		Nej		Ja		NEJ

				64104 Handverktyg		-46,497.51		-43,516.59		2,980.92		-6.9%		Nej		Ja		NEJ

				64105 Lås		-69,180.08		-78,481.43		-9,301.35		11.9%		Nej		Ja		NEJ

				64111 Lekmaterial		-37,920.93		-38,684.19		-763.26		2.0%		Nej		Ja		NEJ

				64120 Hjärtstartare		-26,472.25		-4,368.00		22,104.25		-506.0%		Nej		Nej		NEJ

				64130 Konstverk, samlingar		-5,030.74		0.00		5,030.74		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				64150 Hjälpmedel		-43,658.51		-153,362.69		-109,704.18		71.5%		Nej		Ja		NEJ

				64310 Böcker		-345,312.58		-341,175.97		4,136.61		-1.2%		Nej		Ja		NEJ

				64311 Läroböcker		-136,813.80		-27,700.15		109,113.65		-393.9%		Nej		Nej		NEJ

				64320 Tidningar		-134,280.69		-129,315.72		4,964.97		-3.8%		Nej		Ja		NEJ

				64321 Abonnemang tidskrifter		-67,852.73		-96,125.62		-28,272.89		29.4%		Nej		Ja		NEJ

				64330 Undervisningsmtrl		-115,769.62		-92,891.99		22,877.63		-24.6%		Nej		Nej		NEJ

				64331 Av-mtrl CD Bibliotek		-34,530.76		-32,515.50		2,015.26		-6.2%		Nej		Ja		NEJ

				64332 Studie- vägledningsma		-1,918.17		-108.91		1,809.26		-1661.2%		Nej		Nej		NEJ

				64400 Livsmedel, ej färdiga måltider		-4,608,073.58		-4,439,971.40		168,102.18		-3.8%		Nej		Ja		NEJ

				64410 livsmedel till kaffemaskin		-56,357.29		-56,791.58		-434.29		0.8%		Nej		Ja		NEJ

				64510 Sjukvårdsmaterial		-39,073.35		-48,329.38		-9,256.03		19.2%		Nej		Ja		NEJ

				64520 Förbandsartiklar		-92,237.11		-118,029.69		-25,792.58		21.9%		Nej		Ja		NEJ

				64530 Kontinensartiklar		-264,738.88		-293,580.77		-28,841.89		9.8%		Nej		Ja		NEJ

				64550 Läkemedel		-35,944.97		-21,595.09		14,349.88		-66.4%		Nej		Nej		NEJ

				64600 Förbrukningsmaterial		-2,029,092.27		-1,990,916.32		38,175.95		-1.9%		Nej		Ja		NEJ

				64800 Arbetskläder		-246,696.48		-155,434.14		91,262.34		-58.7%		Nej		Nej		NEJ

				64810 Skyddskläder o skyddsutrustnin		-50,636.51		-64,989.74		-14,353.23		22.1%		Nej		Ja		NEJ

				65100 Kontorsmaterial		-108,499.93		-163,656.45		-55,156.52		33.7%		Nej		Ja		NEJ

				65410 Datamaterial		-29,537.70		-48,547.36		-19,009.66		39.2%		Nej		Ja		NEJ

				65415 Datamtrl. skrivare		-1,800.83		-65,758.45		-63,957.62		97.3%		Nej		Ja		NEJ

				65500 Trycksaker		-250,785.18		-235,106.84		15,678.34		-6.7%		Nej		Ja		NEJ

				66000 Rep. o underh. maskiner o inv.		-422,748.38		-507,543.30		-84,794.92		16.7%		Nej		Ja		NEJ

				66010 Serviceavtal		-86,343.00		-65,463.41		20,879.59		-31.9%		Nej		Nej		NEJ

				66012 Service bilar		-73,800.78		-33,850.86		39,949.92		-118.0%		Nej		Nej		NEJ

				66015 Tvättservice fordon		-13,592.00		-14,693.13		-1,101.13		7.5%		Nej		Ja		NEJ

				66020 Reservdelar		-6,216.75		-2,401.70		3,815.05		-158.8%		Nej		Nej		NEJ

				66040 Rep. o underh. bilar övr. ford		-13,776.31		-31,566.13		-17,789.82		56.4%		Nej		Ja		NEJ

				66050 Underhållsavtal fordon		-49,226.22		-48,650.04		576.18		-1.2%		Nej		Ja		NEJ

				68110 Fast telefoni		-189,689.15		-381,450.55		-191,761.40		50.3%		Nej		Ja		NEJ

				68120 Mobil telefoni		-599,137.69		-320,805.93		278,331.76		-86.8%		Nej		Nej		NEJ

				68130 Datakommunikation		-921,030.09		-1,343,093.63		-422,063.54		31.4%		Nej		Ja		NEJ

				68140 Radiokommunikation		-47,000.00		-6,000.00		41,000.00		-683.3%		Nej		Nej		NEJ

				68510 Porton		-208,710.41		-106,870.63		101,839.78		-95.3%		Nej		Nej		NEJ

				69110 Drivmedel fordon		-348,517.46		-351,084.85		-2,567.39		0.7%		Nej		Ja		NEJ

				69115 Drivmedel övrigt		-5,412.14		0.00		5,412.14		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				69210 Fordonsskatt		-66,390.24		-75,850.00		-9,459.76		12.5%		Nej		Ja		NEJ

				69510 Hyra/leasing fordon		-1,027,311.10		-1,048,697.50		-21,386.40		2.0%		Nej		Ja		NEJ

				69610 Trängselskatt för egna fordon		-768.00		-248.00		520.00		-209.7%		Nej		Nej		NEJ

				69910 Bilbesiktning		-4,413.60		-6,576.80		-2,163.20		32.9%		Nej		Ja		NEJ

				70100 Transporter		-4,280,692.88		-3,839,799.05		440,893.83		-11.5%		Nej		Nej		NEJ

				70110 Skolskjutsar		-5,717,049.04		-4,204,318.13		1,512,730.91		-36.0%		Nej		Nej		NEJ

				70510 Resekostnader - biljetter		-161,238.88		-175,666.24		-14,427.36		8.2%		Nej		Ja		NEJ

				70520 Hotell/logi		-120,793.14		-170,041.45		-49,248.31		29.0%		Nej		Ja		NEJ

				71000 Extern representation		-18,822.17		-22,387.66		-3,565.49		15.9%		Nej		Ja		NEJ

				71011 Gåvor & dyl (ext rep)		-6,547.23		-3,233.12		3,314.11		-102.5%		Nej		Nej		NEJ

				71100 Personalrepresentation		-15,241.15		-29,182.10		-13,940.95		47.8%		Nej		Ja		NEJ

				71110 Förtäring kurser och konferens		-38,994.46		-87,731.08		-48,736.62		55.6%		Nej		Ja		NEJ

				71111 Fikabröd personalträffar		-11,592.18		-32,227.46		-20,635.28		64.0%		Nej		Ja		NEJ

				71130 Personaluppvaktningar		-8,108.20		-19,120.29		-11,012.09		57.6%		Nej		Ja		NEJ

				71140 Minnesgåvor		0.00		-1,800.00		-1,800.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				72200 Annonsering		-253,891.76		-298,774.97		-44,883.21		15.0%		Nej		Ja		NEJ

				72210 Annonsering personalrekryt.		-35,190.00		-257.36		34,932.64		-13573.5%		Nej		Nej		NEJ

				72300 Reklam och information		-7,724.86		-20,000.00		-12,275.14		61.4%		Nej		Ja		NEJ

				72350 Trycksaker/reklam		-20,544.00		-22,409.75		-1,865.75		8.3%		Nej		Ja		NEJ

				72360 Utställningsmtrl		-829.20		0.00		829.20		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				73100 Försäkringspremier		-521,439.35		-694,220.80		-172,781.45		24.9%		Nej		Ja		NEJ

				73200 Självrisker		0.00		-7,750.50		-7,750.50		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				73210 Ersättning vid skada		-1,298.00		-15,000.00		-13,702.00		91.3%		Nej		Ja		NEJ

				73300 Larm och bevakning		-1,256,279.12		-1,454,085.11		-197,805.99		13.6%		Nej		Ja		NEJ

				73400 Brandskydd		-477,659.45		-1,611,582.46		-1,133,923.01		70.4%		Nej		Ja		NEJ

				73500 Kundförluster		-86,091.00		257.00		86,348.00		33598.4%		Nej		Ja		NEJ

				74300 Administrativa tjänster		-553,624.16		-252,087.74		301,536.42		-119.6%		Nej		Nej		NEJ

				74309 Printavgift		-67,008.88		0.00		67,008.88		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				74310 IT-drift		-1,351,851.65		-1,063,962.06		287,889.59		-27.1%		Nej		Nej		NEJ

				74311 Företagsregister näringsliv		-4,000.00		-9,735.00		-5,735.00		58.9%		Nej		Ja		NEJ

				74312 Dataprogram		-576,044.86		-211,182.27		364,862.59		-172.8%		Nej		Nej		NEJ

				74313 Licens		-163,363.87		-138,512.18		24,851.69		-17.9%		Nej		Nej		NEJ

				74314 Underhållsavtal		-161,573.06		-175,541.66		-13,968.60		8.0%		Nej		Ja		NEJ

				74316 Statistik		-8,500.00		-18,000.00		-9,500.00		52.8%		Nej		Ja		NEJ

				74317 Inkassotjänster		-13,501.00		-16,112.00		-2,611.00		16.2%		Nej		Ja		NEJ

				74318 Serviceavtal		-105,035.95		-187,225.57		-82,189.62		43.9%		Nej		Ja		NEJ

				74319 Datalicens		-558,238.64		-128,407.93		429,830.71		-334.7%		Nej		Nej		NEJ

				74520 Konsulter och föreläsare		-1,071,532.48		-1,716,329.55		-644,797.07		37.6%		Nej		Ja		NEJ

				74523 Tolk		-107,876.61		-113,509.59		-5,632.98		5.0%		Nej		Ja		NEJ

				74524 Konsult näringslivsutveckling		-15,900.00		-55,200.00		-39,300.00		71.2%		Nej		Ja		NEJ

				74525 Underhållare		-422,307.00		-376,159.00		46,148.00		-12.3%		Nej		Nej		NEJ

				74526 Revisorer		-212,583.33		-156,726.00		55,857.33		-35.6%		Nej		Nej		NEJ

				74527 Organisationskonsult		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				74530 Planarkitektkonsult		-164,497.10		-148,589.99		15,907.11		-10.7%		Nej		Nej		NEJ

				74532 Personalrekryteringskonsult		-97,807.00		-25,739.20		72,067.80		-280.0%		Nej		Nej		NEJ

				74610 Färdiglagade måltider		-30,538.60		-27,930.93		2,607.67		-9.3%		Nej		Ja		NEJ

				74611 Pedagogiska måltider		-16,144.58		-31,892.72		-15,748.14		49.4%		Nej		Ja		NEJ

				74612 Specialkost		-373,234.04		-294,898.55		78,335.49		-26.6%		Nej		Nej		NEJ

				74710 Företagshälsovård		-362,681.25		-63,866.50		298,814.75		-467.9%		Nej		Nej		NEJ

				74711 Sjuk- o friskvårdsanmälan		-294,721.25		-342,866.00		-48,144.75		14.0%		Nej		Ja		NEJ

				74720 Rehabilitering		-16,276.00		-44,651.50		-28,375.50		63.5%		Nej		Ja		NEJ

				74730 Terminalglasögon		-7,914.25		-32,243.45		-24,329.20		75.5%		Nej		Ja		NEJ

				74740 Friskvårdspeng		-118,697.00		-146,484.50		-27,787.50		19.0%		Nej		Ja		NEJ

				74750 Sjuk o hälsovårdsrelaterade tj		-270.00		-11,351.00		-11,081.00		97.6%		Nej		Ja		NEJ

				74910 Övriga främmande tjänster		-427,119.23		-411,791.37		15,327.86		-3.7%		Nej		Ja		NEJ

				74912 Trygghetslarm		-745,119.31		-135,533.73		609,585.58		-449.8%		Nej		Nej		NEJ

				74913 Provtagning livsm/dicksvatten		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				74916 Provtagning övrigt		-58,248.60		-161,719.58		-103,470.98		64.0%		Nej		Ja		NEJ

				75100 Tillfälligt inhyrd personal		-604,689.85		-299,965.18		304,724.67		-101.6%		Nej		Nej		NEJ

				76100 Avgifter (ej bank)		-1,922,918.53		-2,139,914.93		-216,996.40		10.1%		Nej		Ja		NEJ

				76110 Medlemsavgifter		-199,835.09		-253,823.39		-53,988.30		21.3%		Nej		Ja		NEJ

				76111 Regionala organ		-307,825.16		-310,814.20		-2,989.04		1.0%		Nej		Ja		NEJ

				76120 Påminnelseavgift		-12,622.93		-7,679.43		4,943.50		-64.4%		Nej		Nej		NEJ

				76121 Inkassoavgift		-4,130.00		0.00		4,130.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				76130 TV-avgift		-123,152.70		-124,239.71		-1,087.01		0.9%		Nej		Ja		NEJ

				76140 Parkeringskostn P-avgift		-4,330.73		0.00		4,330.73		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				76190 Inträden		-26,156.03		-3,917.68		22,238.35		-567.6%		Nej		Nej		NEJ

				76510 Avgifter för kurser, konferens		-1,082,408.57		-1,040,889.53		41,519.04		-4.0%		Nej		Ja		NEJ

						-60,392,938.65		-59,472,642.83		920,295.82		-1.5%		Nej		Ja		NEJ

										0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				 Verksamhetens kostnader		-376,091,583.84		-375,950,672.95		140,910.89		-0.0%		Nej		Ja		NEJ

				79200 Avskr byggnader, tekn		-9,305,339.62		-9,912,109.04		-606,769.42		6.1%		Nej		Ja		NEJ

				79300 Avskr maskiner och inv		-1,687,292.96		-1,444,239.84		243,053.12		-16.8%		Nej		Nej		NEJ

				 Avskrivningar		-10,992,632.58		-11,356,348.88		-363,716.30		3.2%		Nej		Ja		NEJ

										0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				 Verksamhetens nettokostnader		-331,168,147.22		-328,033,200.09		3,134,947.13		-1.0%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				80100 Allmän kommunalskatt		273,766,146.00		265,519,475.00		-8,246,671.00		-3.1%		Ja		Ja		JA				Granskas under flik 4.2

				80510 Slutavräkn kommunalskatt fg år		441,000.00		-1,305,508.00		-1,746,508.00		133.8%		Nej		Ja		NEJ

				80520 Slutavräkn kommunalskatt innev		-2,945,000.00		10,033.00		2,955,033.00		29453.1%		Ja		Ja		JA				Granskas under flik 4.2

				 Skatteintäkter		271,262,146.00		264,224,000.00		-7,038,146.00		-2.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				82100 Inkomstutjämningsbidrag		65,880,233.00		63,886,803.00		-1,993,430.00		-3.1%		Nej		Ja		NEJ

				82400 Regleringsbidrag		4,111,868.00		920,607.00		-3,191,261.00		-346.6%		Ja		Nej		NEJ

				82800 Kommunal fastighetsavgift		12,463,687.00		12,289,429.00		-174,258.00		-1.4%		Nej		Ja		NEJ

				82900 Generella bidrag från staten		2,512,174.00		4,851,844.00		2,339,670.00		48.2%		Ja		Ja		JA

				83400 Regleringsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				83500 Kostnadsutjämningsavgift		-6,722,114.00		-8,673,531.00		-1,951,417.00		22.5%		Nej		Ja		NEJ

				83600 Avgift till LSS-utjämningen		-2,848,952.00		-3,260,091.00		-411,139.00		12.6%		Nej		Ja		NEJ

				 Generella statsbidrag & utjämn		75,396,896.00		70,015,061.00		-5,381,835.00		-7.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				84120 Utdelning aktier/andelar andra		940,614.00		1,412,484.00		471,870.00		33.4%		Nej		Ja		NEJ

				84400 Ränteintäkt likvidamedel		720.00		25,656.00		24,936.00		97.2%		Nej		Ja		NEJ

				84500 Ränteintäkter kundfordringar		968.00		105.00		-863.00		-821.9%		Nej		Nej		NEJ

				84900 Övriga finansiella intäkt		444,151.00		2,112,211.00		1,668,060.00		79.0%		Nej		Ja		NEJ

				84911 Borgensavgift		0.00		1,610.00		1,610.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				84990 Internränteintäkt		2,899,415.68		2,974,578.45		75,162.77		2.5%		Nej		Ja		NEJ

				 Finansiella intäkter		4,285,868.68		6,526,644.45		2,240,775.77		34.3%		Nej		Ja		NEJ

				85220 Räntekostnader långfr lån		-906,982.36		-947,739.47		-40,757.11		4.3%		Nej		Ja		NEJ

				85290 Övriga räntekostnader		-536.26		-18,955.76		-18,419.50		97.2%		Nej		Ja		NEJ

				85300 Ränta pensionsskuld		-1,404,895.40		-849,695.80		555,199.60		-65.3%		Nej		Nej		NEJ

				85500 Dröjsmålsränta leverantörsfakt		-12,509.87		-18,030.78		-5,520.91		30.6%		Nej		Ja		NEJ

				85700 Bankavgifter		-73,245.95		-61,623.80		11,622.15		-18.9%		Nej		Nej		NEJ

				85990 Internräntekostnad		-2,899,415.68		-2,974,578.45		-75,162.77		2.5%		Nej		Ja		NEJ

				 Finansiella kostnader		-5,297,585.52		-4,870,624.06		426,961.46		-8.8%		Nej		Ja		NEJ

				 Finansposter		345,647,325.16		335,895,081.39		-9,752,243.77		-2.9%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				 Resultat före extraord.poster		14,479,177.94		7,861,881.30		-6,617,296.64		-84.2%		Ja		Nej		NEJ

				Årets resultat		14,479,177.94		7,861,881.30		-6,617,296.64		-84.2%		Ja		Nej		NEJ



























































































4.2 Skatteintäkter
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Jim Hansson: Fylls i på Flik 4
				6000000		M

		Skatteintäkter och statsbidrag																Kommunkod		1907		Surahammar		4500000		PM (75% av M)

																								300000		AMPT (3-5% av M)



		[Kolumnerna E och J fylls ifrån kontonivå i RR och Cirkulär från SKL, kolumn G kan skilja från kommun till kommun]



										RR				HB-konto				BR		Enligt SKL		Skillnad		Kommentar vid avvikelse

		Prel. skatteintäkter 2019								273,766.0				8010				Månadsvis utbet.		273,766		-0



		Prognos slutavräkning 2019								-2,945.0				8052				 		-2,945		0



		Slutavräkning 2018								441.0				8051						441		-0

		Delsumma								271,262.0										271,262		-0





		Kommunal Fastighetsavgift								12,464.0				8280						12,464		0



		Kommunal inkomstutjämning								65,880.0				8210						65,880		-0

																				 

		Strukturbidrag												8220						0		



		Kommunal kostnadsutjämning								-6,722.0				8350				Månadsvis utbet.		-6,722		0





		Generella bidrag från staten								2,512.0				8290				 				2,512



		LSS-utjämning								-2,849.0				8260				 		-2,849		-0



		Regleringsavgift								4,112.0				8240				Månadsvis utbet.		4,112		0

		Delsumma								75,397.0										72,885		2,512



		Summa								346,659.0										344,147.0		2,512

		Generella bidrag från staten																		2,512.0

		Differens utan generella bidrag från staten																		0.0









4.3 RR på kontonivå Org.
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		Resultaträkning på kontonivå original från kund.



		Nedan är RR så som den erhölls från kund. Ingen sortering eller bearbetning har skett av denna. 

		Genomförd avstämning mot Delårsrapport finns dokumenterad under flik 4.1. 



		Period										2019-07 

		PROJ										#9*



		Resultaträkning		Period 
Utfall		Period 
Budget		Period 
Avvik		Diff %		Ack 
Utfall		Ack 
Budget		Ack 
Avvik		Diff % Ack		Års- 
budget		Föregående år 
Utfall ack		Föregående år 
Utfall helår

		30100 Försäljning 25% moms		88,839.00		0.00		88,839.00		ERROR		523,143.35		961,800.00		-438,656.65		54.39%		961,800.00		638,598.88		1,239,151.74

		30110 Försäljning 12% moms		37,895.93		0.00		37,895.93		ERROR		314,983.24		377,000.00		-62,016.76		83.55%		377,000.00		276,357.85		477,722.65

		30120 Försäljning 6% moms		641.52		0.00		641.52		ERROR		4,500.07		3,300.00		1,200.07		136.37%		3,300.00		6,856.37		10,328.28

		30130 Försäljning utan moms		167,521.40		0.00		167,521.40		ERROR		272,912.15		68,000.00		204,912.15		401.34%		68,000.00		199,441.46		396,710.71

		30133 Försäljning material		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		8,000.00		-8,000.00		0.00%		8,000.00		0.00		0.00

		30140 Måltidsersättning		1,010,946.00		0.00		1,010,946.00		ERROR		3,638,004.00		6,637,400.00		-2,999,396.00		54.81%		6,637,400.00		3,851,693.00		6,617,511.00

												4,753,542.81		8,055,500.00		-3,301,957.19		7.30		8,055,500.00		4,972,947.56		8,741,424.38

		31110 Bygglovsavgift		40,378.00		0.00		40,378.00		ERROR		289,320.00		631,000.00		-341,680.00		45.85%		631,000.00		241,305.00		385,531.00

		31111 Grävtillstånd		2,500.00		0.00		2,500.00		ERROR		32,000.00		0.00		32,000.00		ERROR		0.00		23,500.00		40,000.00

		31160 Tillsynsavgift		38,760.00		0.00		38,760.00		ERROR		141,230.00		167,000.00		-25,770.00		84.57%		167,000.00		115,150.00		398,930.00

		31171 Alkoholtillstånd		0.00		0.00		0.00		ERROR		10,300.00		0.00		10,300.00		ERROR		0.00		15,025.00		31,950.00

		31172 Tillsynsavgift alkohol		0.00		0.00		0.00		ERROR		129,900.00		130,000.00		-100.00		99.92%		130,000.00		127,400.00		127,400.00

		31173 Tobakstillstånd		8,755.00		0.00		8,755.00		ERROR		8,755.00		0.00		8,755.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		31220 Anläggn.- o anslutningsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,215.25		0.00		-1,215.25		ERROR		0.00		0.00		0.00

		31311 Brukningsavgift vatten		2,737.83		0.00		2,737.83		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		31312 Slamavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		62.40		62.40

		31319 Övriga taxor och avgift		114,212.20		0.00		114,212.20		ERROR		271,975.57		6,957,300.00		-6,685,324.43		3.91%		6,957,300.00		141,900.00		338,007.25

		31320 Kopieringsavgift		-16,920.65		0.00		-16,920.65		ERROR		-29,771.18		8,000.00		-37,771.18		-372.14%		8,000.00		-1,746.41		2,976.01

		31321 Omvårdnadsavgift		915,206.00		0.00		915,206.00		ERROR		3,163,143.00		400,100.00		2,763,043.00		790.59%		400,100.00		3,321,871.00		5,265,878.00

		31322 Larmavgift		52,415.00		0.00		52,415.00		ERROR		181,674.00		400,000.00		-218,326.00		45.42%		400,000.00		138,508.00		324,009.00

		31334 Parkeringsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-144.00		-633.20

		31340 Avg Förskole- Fritidshemsplats		543,496.65		0.00		543,496.65		ERROR		3,894,001.61		6,240,000.00		-2,345,998.39		62.40%		6,240,000.00		3,687,135.54		6,064,626.83

												8,091,312.75		14,933,400.00		-6,842,087.25		ERROR		14,933,400.00		7,809,966.53		12,978,737.29

		34110 Bostadshyror		38,000.00		0.00		38,000.00		ERROR		2,780,366.00		4,942,000.00		-2,161,634.00		56.26%		4,942,000.00		2,730,535.00		4,801,561.00

		34111 Bostadsavgift		244,912.00		0.00		244,912.00		ERROR		873,685.00		1,500,000.00		-626,315.00		58.25%		1,500,000.00		625,085.00		1,503,696.00

		34120 Lokalhyror		137,474.34		0.00		137,474.34		ERROR		1,859,945.84		2,986,000.00		-1,126,054.16		62.29%		2,986,000.00		1,500,711.00		3,151,477.00

		34200 Markhyror och arrenden		594.00		0.00		594.00		ERROR		48,439.00		189,900.00		-141,461.00		25.51%		189,900.00		48,445.00		88,945.00

		34220 Bilplats- o campingplatshyror		3,064.00		0.00		3,064.00		ERROR		30,200.00		48,300.00		-18,100.00		62.53%		48,300.00		32,312.00		55,490.00

		34500 Hyror för tillfällig lokaluppl		0.00		0.00		0.00		ERROR		2,000.00		0.00		2,000.00		ERROR		0.00		319,836.00		23,830.00

		34900 Övr. hyror o arrenden		0.00		0.00		0.00		ERROR		-519.80		5,600.00		-6,119.80		-9.28%		5,600.00		56,986.00		59,386.00

												5,594,116.04		9,671,800.00		-4,077,683.96		ERROR		9,671,800.00		5,313,910.00		9,684,385.00

		35110 Statsbidrag från Skolverket		-55,158.63		0.00		-55,158.63		ERROR		946,632.08		2,458,328.00		-1,511,695.92		38.51%		2,458,328.00		2,295,235.75		2,706,807.00

		35111 STB skolv. maxtaxa förskola		1,028,895.00		0.00		1,028,895.00		ERROR		1,028,895.00		0.00		1,028,895.00		ERROR		0.00		1,287,568.33		2,207,260.00

		35112 STB skolv. Kval.säk. åtg. fsk		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		251,661.58		431,419.00

		35120 STB kvalitetsåtgärder		0.00		0.00		0.00		ERROR		220,836.00		441,672.00		-220,836.00		50.00%		441,672.00		0.00		0.00

		35130 STB personalförstärkning		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		35131 STB Skolv.fritidspedagog		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		700,000.00		-700,000.00		0.00%		700,000.00		0.00		0.00

		35132 STB Skolv.lågstadiesatsning		0.00		0.00		0.00		ERROR		939,000.00		1,900,000.00		-961,000.00		49.42%		1,900,000.00		156,500.00		1,878,000.00

		35134 STB Skolv.lärarlyftet		0.00		0.00		0.00		ERROR		1,097,589.00		2,100,000.00		-1,002,411.00		52.27%		2,100,000.00		1,099,080.00		2,196,669.00

		35135 STB Skolv.karriärtjänster		0.00		0.00		0.00		ERROR		510,000.00		1,100,000.00		-590,000.00		46.36%		1,100,000.00		510,000.00		1,020,000.00

		35137 STB Skolv.jämställdhetspengar		0.00		0.00		0.00		ERROR		1,903,478.00		1,782,000.00		121,478.00		106.82%		1,782,000.00		0.00		0.00

		35140 STB från Socialstyrelsen		786,252.82		0.00		786,252.82		ERROR		1,820,727.76		241,000.00		1,579,727.76		755.49%		241,000.00		472,305.75		1,160,269.06

		35150 STB från Länsstyrelsen		-485,883.44		0.00		-485,883.44		ERROR		348,559.40		0.00		348,559.40		ERROR		0.00		606,053.16		955,249.42

		35170 STB från Migrationsverket		885,364.00		0.00		885,364.00		ERROR		6,819,020.00		10,955,500.00		-4,136,480.00		62.24%		10,955,500.00		11,640,303.79		21,647,794.28

		35180 Driftbidrag från Arbetsförmedl		2,062,776.02		0.00		2,062,776.02		ERROR		7,851,377.08		4,394,907.00		3,456,470.08		178.65%		4,394,907.00		7,856,419.72		13,754,878.14

		35190 Övriga driftbidrag		-1,275.31		0.00		-1,275.31		ERROR		1,509,811.32		6,882,068.00		-5,372,256.68		21.94%		6,882,068.00		4,215,903.25		5,173,603.66

												24,995,925.64		32,955,475.00		-7,959,549.36		ERROR		32,955,475.00		30,391,031.33		53,131,949.56

		35400 Ersättn från försäkringskassan		3,351,278.00		0.00		3,351,278.00		ERROR		7,680,265.00		13,411,481.00		-5,731,216.00		57.27%		13,411,481.00		6,487,708.00		12,550,035.00

		35600 Momsbidrag köp ej sk.pl. vsht.		189,837.17		0.00		189,837.17		ERROR		1,459,134.43		1,652,242.00		-193,107.57		88.31%		1,652,242.00		1,507,561.26		2,645,786.39

		35700 Statliga investeringsbidrag		15,431.51		0.00		15,431.51		ERROR		87,512.18		0.00		87,512.18		ERROR		0.00		80,232.82		138,136.71

		35800 EU-bidrag		0.00		0.00		0.00		ERROR		-248,637.84		50,000.00		-298,637.84		-497.28%		50,000.00		0.00		375,557.84

		35900 Övriga bidrag		53,500.00		0.00		53,500.00		ERROR		389,756.62		2,932,627.00		-2,542,870.38		13.29%		2,932,627.00		318,419.39		452,942.39

		35910 Återbetalning försörjningsstöd		-117,915.50		0.00		-117,915.50		ERROR		166,055.93		0.00		166,055.93		ERROR		0.00		125,878.45		189,322.84

												9,534,086.32		18,046,350.00		-8,512,263.68		ERROR		18,046,350.00		8,519,799.92		16,351,781.17

		36110 Försäljning verksamhet kommun		1,199,033.27		0.00		1,199,033.27		ERROR		2,528,249.29		1,465,300.00		1,062,949.29		172.54%		1,465,300.00		833,019.76		3,793,456.65

		36310 Försäljning adm. tjänster		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		111,000.00		-111,000.00		0.00%		111,000.00		0.00		0.00

		36320 Försäljning utbildning		-18,000.00		0.00		-18,000.00		ERROR		113,727.25		0.00		113,727.25		ERROR		0.00		135,000.00		135,000.00

		36390 Försäljning tjänster övrigt		0.00		0.00		0.00		ERROR		6,450.00		0.00		6,450.00		ERROR		0.00		665,151.00		1,173,373.00

		36990 Övriga ersättningar		8,157.00		0.00		8,157.00		ERROR		158,659.10		25,000.00		133,659.10		634.64%		25,000.00		257,819.84		485,277.84

		38120 Bokfört värde maskiner o inv.		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		250,000.00		-250,000.00		0.00%		250,000.00		-380.51		-380.51

		38210 Försäljningsp. mark,byggn.o te		0.00		0.00		0.00		ERROR		140,000.00		0.00		140,000.00		ERROR		0.00		660,679.60		710,679.60

		38220 Bokfört värde mark,byggn o tek		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-285,123.29		-285,123.29

												2,947,085.64		1,851,300.00		1,095,785.64		ERROR		1,851,300.00		2,266,166.40		6,012,283.29

		 Verksamhetens intäkter		12,333,720.13		0.00		12,333,720.13		0.00%		55,916,069.20		85,513,825.00		-29,597,755.80		ERROR		85,513,825.00		59,273,821.74		106,900,560.69

		40200 Inv. maskiner o inv. ej möbler		0.00		0.00		0.00		ERROR		-83,492.00		0.00		-83,492.00		ERROR		0.00		-150,295.16		-205,311.32

		40250 Investering av möbler		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-63,864.75		-63,864.75

		41000 Anläggnings- o underhållsmtrl		-13,338.75		0.00		-13,338.75		ERROR		-203,365.22		-133,000.00		-70,365.22		152.91%		-133,000.00		-98,155.31		-109,460.60

												-286,857.22		-133,000.00		-153,857.22		ERROR		-133,000.00		-312,315.22		-378,636.67

		44000 Preliminärkostnad interna		-25,913.00		0.00		-25,913.00		ERROR		-34,916.00		0.00		-34,916.00		ERROR		0.00		-271,268.00		0.00

		45100 Bidrag till enskilda		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-10,000.00

		45110 Försörjningsstöd		-581,106.73		0.00		-581,106.73		ERROR		-4,144,352.21		-7,770,000.00		3,625,647.79		53.34%		-7,770,000.00		-5,736,133.22		-9,073,225.41

		45120 Introduktionsersättning		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-1,385.40		-1,385.40

		45150 Habiliteringsersättning		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-84,614.00		-158,467.00

		45190 Övriga bidrag t. enskilda		-1,600.00		0.00		-1,600.00		ERROR		-1,600.00		-10,000.00		8,400.00		16.00%		-10,000.00		0.00		-3,501.00

		45191 Inackorderingsbidrag		0.00		0.00		0.00		ERROR		-52,936.00		-100,000.00		47,064.00		52.94%		-100,000.00		-43,976.00		-97,320.00

		45192 Resebidrag till gymnasieelever		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,200.00		0.00		-1,200.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		45194 Habiliteringsersättning		-31,372.00		0.00		-31,372.00		ERROR		-164,764.00		-146,000.00		-18,764.00		112.85%		-146,000.00		0.00		0.00

		45210 Bostadsanpassningsbidrag		0.00		0.00		0.00		ERROR		-151,766.25		-525,000.00		373,233.75		28.91%		-525,000.00		-1,075,129.75		-1,759,830.75

		45310 Bidrag föreningar, ftg mfl		-466,697.80		0.00		-466,697.80		ERROR		-2,166,002.91		-3,557,700.00		1,391,697.09		60.88%		-3,557,700.00		-2,109,145.28		-3,538,053.09

		45380 Kostnad för personlig ass.		-1,633,063.00		0.00		-1,633,063.00		ERROR		-4,693,975.38		-5,295,860.00		601,884.62		88.63%		-5,295,860.00		-5,386,988.00		-6,592,800.00

		45420 Upplösn.aktiverat bidr.infrast		-300,183.00		0.00		-300,183.00		ERROR		-300,183.00		0.00		-300,183.00		ERROR		0.00		-300,183.00		-514,600.00

		46310 Köp huvudverksamhet		-12,140,250.09		0.00		-12,140,250.09		ERROR		-62,280,515.94		-95,234,876.00		32,954,360.06		65.40%		-95,234,876.00		-62,639,770.55		-104,226,997.59

												-73,992,211.69		-112,639,436.00		38,647,224.31		ERROR		-112,639,436.00		-77,648,593.20		-125,976,180.24

		50110 Fasta arvoden		-94,081.00		0.00		-94,081.00		ERROR		-941,218.00		-1,300,000.00		358,782.00		72.40%		-1,300,000.00		-596,397.00		-1,390,029.75

		50120 Sammanträdesarvoden		-11,221.65		0.00		-11,221.65		ERROR		-293,383.34		-356,900.00		63,516.66		82.20%		-356,900.00		-176,397.86		-307,529.18

		50130 Arvoden fullt PO		-66,641.40		0.00		-66,641.40		ERROR		-330,904.63		-281,900.00		-49,004.63		117.38%		-281,900.00		-105,287.35		-185,709.21

		50140 Resetidsersättning politik		-285.00		0.00		-285.00		ERROR		-4,905.00		-14,100.00		9,195.00		34.79%		-14,100.00		-5,649.00		-10,138.00

		50210 Månadslön		-20,976,374.25		0.00		-20,976,374.25		ERROR		-139,856,530.20		-245,993,132.00		106,136,601.80		56.85%		-245,993,132.00		-136,398,679.40		-235,064,254.92

		50211 Löneväxlad månadslön pension		0.00		0.00		0.00		ERROR		5,000.00		0.00		5,000.00		ERROR		0.00		26,000.00		26,000.00

		50220 Timanställda		-5,543,794.35		0.00		-5,543,794.35		ERROR		-14,008,981.64		-15,603,500.00		1,594,518.36		89.78%		-15,603,500.00		-11,946,338.51		-20,895,429.08

		50230 Övertid mm		-571,187.39		0.00		-571,187.39		ERROR		-1,235,581.64		-1,747,100.00		511,518.36		70.72%		-1,747,100.00		-1,417,545.16		-2,553,329.37

		50240 OB-ersättning		-2,244,601.34		0.00		-2,244,601.34		ERROR		-7,124,640.88		-10,852,600.00		3,727,959.12		65.65%		-10,852,600.00		-7,282,047.47		-12,132,476.09

		50250 Jourersättning		-53,130.24		0.00		-53,130.24		ERROR		-184,009.30		-298,200.00		114,190.70		61.71%		-298,200.00		-182,451.16		-315,220.11

		50260 Beredskapsersättning		-4,714.40		0.00		-4,714.40		ERROR		-28,349.85		-118,000.00		89,650.15		24.03%		-118,000.00		-25,876.89		-74,375.38

		50270 Fyllnadstid		-165,735.62		0.00		-165,735.62		ERROR		-682,915.89		-1,031,900.00		348,984.11		66.18%		-1,031,900.00		-837,483.97		-1,518,236.77

		50280 Motkonto lön		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-0.18		-0.18

		50300 Lön till beredskapsarbetare		-210,724.86		0.00		-210,724.86		ERROR		-639,069.57		0.00		-639,069.57		ERROR		0.00		-733,371.27		-930,694.42

		50400 Uppdragstagare		-401,334.58		0.00		-401,334.58		ERROR		-3,015,841.54		-4,099,600.00		1,083,758.46		73.56%		-4,099,600.00		-3,250,979.85		-5,629,619.21

		51110 Semesterlön		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		2,539,333.33		0.00

		51150 Förändring semesterlöneskuld		4,945,826.62		0.00		4,945,826.62		ERROR		4,945,826.62		0.00		4,945,826.62		ERROR		0.00		0.00		78,176.93		Semlöneskuld

		51200 Sjuklön		-260,290.86		0.00		-260,290.86		ERROR		-3,150,319.89		0.00		-3,150,319.89		ERROR		0.00		-3,874,885.61		-6,628,296.48

		51300 Lön vid tjänstledighet		-25,681.99		0.00		-25,681.99		ERROR		-284,659.23		0.00		-284,659.23		ERROR		0.00		-348,274.44		-473,099.90

		51900 Löner övriga ersättningar		-1,333.00		0.00		-1,333.00		ERROR		-6,417.87		0.00		-6,417.87		ERROR		0.00		-8,804.78		-9,619.00

		53000 Andra ersättningar		-1,065.10		0.00		-1,065.10		ERROR		-11,176.19		-35,000.00		23,823.81		31.93%		-35,000.00		-22,176.50		-29,537.03

		54800 Förmånsvärde naturaförm anstäl		-196.00		0.00		-196.00		ERROR		-2,156.00		0.00		-2,156.00		ERROR		0.00		-4,512.00		-5,922.00

		55110 Traktamenten, skattefria		-619.00		0.00		-619.00		ERROR		-15,499.00		-25,100.00		9,601.00		61.75%		-25,100.00		-16,603.00		-24,478.00

		55120 Traktamenten, skattepliktiga		-75.00		0.00		-75.00		ERROR		-1,800.00		-6,700.00		4,900.00		26.87%		-6,700.00		-2,925.00		-4,875.00

		55210 Bilersättning, skattefri		-6,238.15		0.00		-6,238.15		ERROR		-81,622.00		-134,400.00		52,778.00		60.73%		-134,400.00		-119,184.05		-189,781.27

		55220 Bilersättning, skattepliktig		-5,012.55		0.00		-5,012.55		ERROR		-53,715.30		-86,800.00		33,084.70		61.88%		-86,800.00		-69,317.95		-111,161.66

		55310 Omkostn ers skattefri		-117,369.70		0.00		-117,369.70		ERROR		-903,623.84		-1,129,600.00		225,976.16		80.00%		-1,129,600.00		-966,771.14		-1,683,235.80

		55910 Skattefri ersättning		-1,606.49		0.00		-1,606.49		ERROR		-1,427.63		-3,500.00		2,072.37		40.79%		-3,500.00		1,795.78		195.08

		55920 Skattepliktig ersättning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-2,296.00		0.00		-2,296.00		ERROR		0.00		-51,945.00		-78,408.50

												-167,910,217.81		-283,118,032.00		115,207,814.19		ERROR		-283,118,032.00		-165,876,775.43		-290,141,084.30

		56100 Lagstadgad arbetsg avg		45,536,254.54		0.00		45,536,254.54		ERROR		-9,780,164.41		-110,063,054.00		100,282,889.59		8.89%		-110,063,054.00		-5,560,316.15		1,471,642.04

		56199 Arbetsgivaravg enl SKV		-7,958,153.00		0.00		-7,958,153.00		ERROR		-45,073,556.00		0.00		-45,073,556.00		ERROR		0.00		-44,047,289.00		-89,750,374.82		Arbgivaravg

												-54,853,720.41		-110,063,054.00		55,209,333.59		ERROR		-110,063,054.00		-49,607,605.15		-88,278,732.78

		56330 Löneksatt utbetalda pensioner		-3,625,415.00		0.00		-3,625,415.00		ERROR		-3,625,415.00		-2,659,000.00		-966,415.00		136.35%		-2,659,000.00		-3,646,763.00		-6,543,471.97

		56351 Särsk löneskatt avs. pensioner		156,895.40		0.00		156,895.40		ERROR		156,895.40		0.00		156,895.40		ERROR		0.00		-784,304.20		-763,393.60		löneskatt på pens

		56710 Arb.marknadsf. enligt avtal		0.00		0.00		0.00		ERROR		-13,892.00		0.00		-13,892.00		ERROR		0.00		-14,855.00		-29,029.00

		56810 Grupplivförsäkring		-6,504.50		0.00		-6,504.50		ERROR		-45,531.46		0.00		-45,531.46		ERROR		0.00		-58,568.90		-118,542.00

		57140 Löneväxling pension		-18,613.00		0.00		-18,613.00		ERROR		-92,673.00		0.00		-92,673.00		ERROR		0.00		-158,802.00		-225,456.00

		57210 Förändr pensionsavs blandmodel		572,000.00		0.00		572,000.00		ERROR		572,000.00		0.00		572,000.00		ERROR		0.00		-3,298,000.00		-3,259,000.00

		57220 Förändring av garanti-, vissti		-350,236.00		0.00		-350,236.00		ERROR		-350,236.00		0.00		-350,236.00		ERROR		0.00		62,000.00		107,000.00

		57320 Pensoinsutbet intj till 1997		-1,076,676.00		0.00		-1,076,676.00		ERROR		-7,200,757.00		-10,964,000.00		3,763,243.00		65.68%		-10,964,000.00		-7,135,439.00		-12,357,155.00

		57400 Förvaltningsavgifter		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-200,000.00		200,000.00		0.00%		-200,000.00		-83,596.16		-121,183.52

		57500 Pensionskostn. individuell del		-8,046,000.00		0.00		-8,046,000.00		ERROR		-8,056,029.00		0.00		-8,056,029.00		ERROR		0.00		-7,914,412.86		-14,507,137.72		Pensionskostn

		60100 Lokalhyror		-414,962.41		0.00		-414,962.41		ERROR		-3,587,403.41		-4,418,264.00		830,860.59		81.19%		-4,418,264.00		-5,126,511.82		-8,055,245.63

		60120 Bostadshyror		-850.00		0.00		-850.00		ERROR		-77,366.00		-151,200.00		73,834.00		51.17%		-151,200.00		-270,459.56		-341,794.85

		60130 Tillfälliga lokalhyror		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-20,250.00

		60200 Markhyror		-878.42		0.00		-878.42		ERROR		-6,148.90		0.00		-6,148.90		ERROR		0.00		-400.00		-400.00

		61311 Sophämtning		-174,298.22		0.00		-174,298.22		ERROR		-683,798.96		-1,308,200.00		624,401.04		52.27%		-1,308,200.00		-823,192.39		-1,296,251.90

		61312 Sophämtning container		-6,827.81		0.00		-6,827.81		ERROR		-77,634.80		-10,000.00		-67,634.80		776.35%		-10,000.00		-82,274.54		-137,835.30

		61313 Slamtömning		-8,652.37		0.00		-8,652.37		ERROR		-46,615.77		0.00		-46,615.77		ERROR		0.00		0.00		-10,723.12

		61314 Städning/lokalvård		-2,663.00		0.00		-2,663.00		ERROR		-7,686.71		-25,000.00		17,313.29		30.75%		-25,000.00		0.00		-9,223.60

		61330 Inköp yttre skötsel		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-20,000.00		20,000.00		0.00%		-20,000.00		0.00		0.00

		61510 Rep/underhåll egna fastigheter		-728,562.07		0.00		-728,562.07		ERROR		-2,308,255.88		-11,720,300.00		9,412,044.12		19.69%		-11,720,300.00		-3,061,637.12		-6,434,477.20

		61520 Besiktning/översyn		-41,284.71		0.00		-41,284.71		ERROR		-104,129.84		-5,000.00		-99,129.84		2,082.60%		-5,000.00		-62,128.42		-190,648.23

		61530 Funktionskontroll		0.00		0.00		0.00		ERROR		-15,988.63		0.00		-15,988.63		ERROR		0.00		-34,547.85		-67,569.21

		61550 Rust lägenheter		0.00		0.00		0.00		ERROR		-411,925.30		-700,000.00		288,074.70		58.85%		-700,000.00		-123,090.47		-180,212.04

		61700 Anl.- och entrepr.arbete		-336,219.75		0.00		-336,219.75		ERROR		-667,386.92		0.00		-667,386.92		ERROR		0.00		-1,053,272.50		-4,225,408.44

		61710 Entreprenadarbete rivning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-26,232.74		0.00		-26,232.74		ERROR		0.00		0.00		0.00

		61720 Byggkonsulter		-154,822.50		0.00		-154,822.50		ERROR		-529,968.92		0.00		-529,968.92		ERROR		0.00		0.00		-261,174.25

		61730 Arkitektkonsulter		-25,584.75		0.00		-25,584.75		ERROR		-33,491.14		0.00		-33,491.14		ERROR		0.00		0.00		-24,512.00

		61910 Fastighetsservice		-11,280.00		0.00		-11,280.00		ERROR		-349,998.20		0.00		-349,998.20		ERROR		0.00		-40,236.92		-446,641.04

		61911 Hissbesiktning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-45,053.00		0.00		-45,053.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		61912 Ventilationsbesiktning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-88,042.00		0.00		-88,042.00		ERROR		0.00		-64,681.00		-75,621.00

		61921 Fastighetsskatt		-73,036.00		0.00		-73,036.00		ERROR		-73,036.00		-200,000.00		126,964.00		36.52%		-200,000.00		-73,036.00		-108,673.00

		61922 Fastighetsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-8,250.50		-24,781.50

		62110 El		-722,468.00		0.00		-722,468.00		ERROR		-4,464,605.37		-7,685,700.00		3,221,094.63		58.09%		-7,685,700.00		-4,266,187.47		-7,959,067.80

		62300 Eldningsolja		0.00		0.00		0.00		ERROR		-106,052.82		-380,000.00		273,947.18		27.91%		-380,000.00		-263,823.04		-399,475.93

		62310 Fjärrvärme		-595,875.18		0.00		-595,875.18		ERROR		-3,803,203.47		-6,820,000.00		3,016,796.53		55.77%		-6,820,000.00		-3,817,930.50		-6,424,596.25

		62320 Sotning		-15,804.60		0.00		-15,804.60		ERROR		-50,368.66		0.00		-50,368.66		ERROR		0.00		-87,952.39		-122,579.18

		62810 Vatten och avlopp		-65,142.62		0.00		-65,142.62		ERROR		-506,247.35		-848,300.00		342,052.65		59.68%		-848,300.00		-410,318.33		-832,873.86

		63110 Hyra/leasing maskiner		-4,635.00		0.00		-4,635.00		ERROR		-237,509.84		-262,900.00		25,390.16		90.34%		-262,900.00		-84,316.20		-177,958.86

		63210 Hyra/leasing inventarier		-157,563.29		0.00		-157,563.29		ERROR		-821,351.19		-1,773,400.00		952,048.81		46.32%		-1,773,400.00		-568,588.86		-801,437.70

		63211 Datorer VMKF		-211,881.30		0.00		-211,881.30		ERROR		-2,189,166.45		-4,735,928.00		2,546,761.55		46.22%		-4,735,928.00		-1,798,147.13		-3,451,218.34

		64100 Förbrukningsinvent. varaktigt		-76,166.81		0.00		-76,166.81		ERROR		-615,019.69		-1,923,700.00		1,308,680.31		31.97%		-1,923,700.00		-761,158.81		-1,785,834.03

		64101 Möbler		-9,412.80		0.00		-9,412.80		ERROR		-58,958.37		-200,000.00		141,041.63		29.48%		-200,000.00		-90,183.25		-264,040.85

		64103 Porslin, glas, bestick		0.00		0.00		0.00		ERROR		-3,191.19		-10,000.00		6,808.81		31.91%		-10,000.00		-25,693.18		-28,968.45

		64104 Handverktyg		-9,419.26		0.00		-9,419.26		ERROR		-46,497.51		-20,000.00		-26,497.51		232.49%		-20,000.00		-43,516.59		-86,701.90

		64105 Lås		-4,162.36		0.00		-4,162.36		ERROR		-69,180.08		-117,000.00		47,819.92		59.13%		-117,000.00		-78,481.43		-252,091.96

		64111 Lekmaterial		0.00		0.00		0.00		ERROR		-37,920.93		-62,000.00		24,079.07		61.16%		-62,000.00		-38,684.19		-98,279.82

		64120 Hjärtstartare		0.00		0.00		0.00		ERROR		-26,472.25		-45,000.00		18,527.75		58.83%		-45,000.00		-4,368.00		-33,451.23

		64130 Konstverk, samlingar		896.00		0.00		896.00		ERROR		-5,030.74		0.00		-5,030.74		ERROR		0.00		0.00		0.00

		64150 Hjälpmedel		-1,393.50		0.00		-1,393.50		ERROR		-43,658.51		-210,000.00		166,341.49		20.79%		-210,000.00		-153,362.69		-253,768.76

		64310 Böcker		-54,897.86		0.00		-54,897.86		ERROR		-345,312.58		-771,400.00		426,087.42		44.76%		-771,400.00		-341,175.97		-866,721.49

		64311 Läroböcker		-48,207.00		0.00		-48,207.00		ERROR		-136,813.80		-242,000.00		105,186.20		56.53%		-242,000.00		-27,700.15		-208,777.91

		64320 Tidningar		-17,975.49		0.00		-17,975.49		ERROR		-134,280.69		-241,900.00		107,619.31		55.51%		-241,900.00		-129,315.72		-216,591.65

		64321 Abonnemang tidskrifter		-15,997.53		0.00		-15,997.53		ERROR		-67,852.73		-102,300.00		34,447.27		66.33%		-102,300.00		-96,125.62		-160,942.24

		64330 Undervisningsmtrl		-4,468.06		0.00		-4,468.06		ERROR		-115,769.62		-88,000.00		-27,769.62		131.56%		-88,000.00		-92,891.99		-136,956.04

		64331 Av-mtrl CD Bibliotek		-12,718.00		0.00		-12,718.00		ERROR		-34,530.76		-59,000.00		24,469.24		58.53%		-59,000.00		-32,515.50		-67,040.04

		64332 Studie- vägledningsma		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,918.17		0.00		-1,918.17		ERROR		0.00		-108.91		-256.19

		64400 Livsmedel, ej färdiga måltider		-563,209.43		0.00		-563,209.43		ERROR		-4,608,073.58		-7,123,744.00		2,515,670.42		64.69%		-7,123,744.00		-4,439,971.40		-8,033,856.27

		64410 livsmedel till kaffemaskin		0.00		0.00		0.00		ERROR		-56,357.29		0.00		-56,357.29		ERROR		0.00		-56,791.58		-91,582.46

		64510 Sjukvårdsmaterial		-10,305.45		0.00		-10,305.45		ERROR		-39,073.35		-334,600.00		295,526.65		11.68%		-334,600.00		-48,329.38		-70,269.62

		64520 Förbandsartiklar		-2,066.81		0.00		-2,066.81		ERROR		-92,237.11		0.00		-92,237.11		ERROR		0.00		-118,029.69		-159,136.95

		64530 Kontinensartiklar		-52,185.81		0.00		-52,185.81		ERROR		-264,738.88		-700,000.00		435,261.12		37.82%		-700,000.00		-293,580.77		-534,363.67

		64550 Läkemedel		-5,862.50		0.00		-5,862.50		ERROR		-35,944.97		-25,000.00		-10,944.97		143.78%		-25,000.00		-21,595.09		-46,588.34

		64600 Förbrukningsmaterial		-250,927.27		0.00		-250,927.27		ERROR		-2,029,092.27		-3,890,526.00		1,861,433.73		52.15%		-3,890,526.00		-1,990,916.32		-4,087,901.94

		64800 Arbetskläder		-11,887.01		0.00		-11,887.01		ERROR		-246,696.48		-329,500.00		82,803.52		74.87%		-329,500.00		-155,434.14		-330,252.16

		64810 Skyddskläder o skyddsutrustnin		-6,329.59		0.00		-6,329.59		ERROR		-50,636.51		0.00		-50,636.51		ERROR		0.00		-64,989.74		-83,582.74

		65100 Kontorsmaterial		-14,654.97		0.00		-14,654.97		ERROR		-108,499.93		-224,700.00		116,200.07		48.29%		-224,700.00		-163,656.45		-298,141.55

		65410 Datamaterial		358.40		0.00		358.40		ERROR		-29,537.70		-233,900.00		204,362.30		12.63%		-233,900.00		-48,547.36		-71,833.86

		65415 Datamtrl. skrivare		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,800.83		-5,000.00		3,199.17		36.02%		-5,000.00		-65,758.45		-65,758.45

		65500 Trycksaker		-10,011.20		0.00		-10,011.20		ERROR		-250,785.18		-390,000.00		139,214.82		64.30%		-390,000.00		-235,106.84		-399,298.31

		66000 Rep. o underh. maskiner o inv.		-133,787.80		0.00		-133,787.80		ERROR		-422,748.38		-445,100.00		22,351.62		94.98%		-445,100.00		-507,543.30		-901,554.35

		66010 Serviceavtal		-11,344.37		0.00		-11,344.37		ERROR		-86,343.00		-301,900.00		215,557.00		28.60%		-301,900.00		-65,463.41		-235,550.06

		66012 Service bilar		-4,362.32		0.00		-4,362.32		ERROR		-73,800.78		-10,000.00		-63,800.78		738.01%		-10,000.00		-33,850.86		-122,302.63

		66015 Tvättservice fordon		-11,240.00		0.00		-11,240.00		ERROR		-13,592.00		-39,600.00		26,008.00		34.32%		-39,600.00		-14,693.13		-33,984.43

		66020 Reservdelar		0.00		0.00		0.00		ERROR		-6,216.75		-117,000.00		110,783.25		5.31%		-117,000.00		-2,401.70		-2,401.70

		66040 Rep. o underh. bilar övr. ford		-10,716.00		0.00		-10,716.00		ERROR		-13,776.31		-267,000.00		253,223.69		5.16%		-267,000.00		-31,566.13		-31,566.13

		66050 Underhållsavtal fordon		-10,615.80		0.00		-10,615.80		ERROR		-49,226.22		-15,000.00		-34,226.22		328.17%		-15,000.00		-48,650.04		-76,922.68

		68110 Fast telefoni		-20,676.09		0.00		-20,676.09		ERROR		-189,689.15		-48,000.00		-141,689.15		395.19%		-48,000.00		-381,450.55		-555,071.04

		68120 Mobil telefoni		-68,732.20		0.00		-68,732.20		ERROR		-599,137.69		-948,583.00		349,445.31		63.16%		-948,583.00		-320,805.93		-771,057.01

		68130 Datakommunikation		141,612.92		0.00		141,612.92		ERROR		-921,030.09		-1,398,060.00		477,029.91		65.88%		-1,398,060.00		-1,343,093.63		-2,711,547.55

		68140 Radiokommunikation		-3,000.00		0.00		-3,000.00		ERROR		-47,000.00		0.00		-47,000.00		ERROR		0.00		-6,000.00		-13,720.00

		68510 Porton		-45,028.66		0.00		-45,028.66		ERROR		-208,710.41		-341,000.00		132,289.59		61.21%		-341,000.00		-106,870.63		-266,389.09

		69110 Drivmedel fordon		-77,764.75		0.00		-77,764.75		ERROR		-348,517.46		-632,000.00		283,482.54		55.15%		-632,000.00		-351,084.85		-644,343.62

		69115 Drivmedel övrigt		-493.73		0.00		-493.73		ERROR		-5,412.14		0.00		-5,412.14		ERROR		0.00		0.00		-9,797.36

		69210 Fordonsskatt		-5,328.50		0.00		-5,328.50		ERROR		-66,390.24		-83,100.00		16,709.76		79.89%		-83,100.00		-75,850.00		-129,604.00

		69510 Hyra/leasing fordon		-171,369.02		0.00		-171,369.02		ERROR		-1,027,311.10		-1,617,200.00		589,888.90		63.52%		-1,617,200.00		-1,048,697.50		-1,693,978.30

		69610 Trängselskatt för egna fordon		0.00		0.00		0.00		ERROR		-768.00		0.00		-768.00		ERROR		0.00		-248.00		-248.00

		69910 Bilbesiktning		-1,404.00		0.00		-1,404.00		ERROR		-4,413.60		-3,000.00		-1,413.60		147.12%		-3,000.00		-6,576.80		-9,176.00

		70100 Transporter		-1,596,690.79		0.00		-1,596,690.79		ERROR		-4,280,692.88		-17,548,387.00		13,267,694.12		24.39%		-17,548,387.00		-3,839,799.05		-6,388,031.14

		70110 Skolskjutsar		-2,156,855.66		0.00		-2,156,855.66		ERROR		-5,717,049.04		0.00		-5,717,049.04		ERROR		0.00		-4,204,318.13		-8,035,933.15

		70510 Resekostnader - biljetter		-951.04		0.00		-951.04		ERROR		-161,238.88		-165,800.00		4,561.12		97.25%		-165,800.00		-175,666.24		-254,637.28

		70520 Hotell/logi		-8,093.75		0.00		-8,093.75		ERROR		-120,793.14		-172,000.00		51,206.86		70.23%		-172,000.00		-170,041.45		-315,582.95

		71000 Extern representation		-8,387.91		0.00		-8,387.91		ERROR		-18,822.17		-115,068.00		96,245.83		16.36%		-115,068.00		-22,387.66		-42,159.66

		71011 Gåvor & dyl (ext rep)		0.00		0.00		0.00		ERROR		-6,547.23		-500.00		-6,047.23		1,309.45%		-500.00		-3,233.12		-5,538.79

		71100 Personalrepresentation		0.00		0.00		0.00		ERROR		-15,241.15		-158,300.00		143,058.85		9.63%		-158,300.00		-29,182.10		-120,348.52

		71110 Förtäring kurser och konferens		-2,618.71		0.00		-2,618.71		ERROR		-38,994.46		-9,000.00		-29,994.46		433.27%		-9,000.00		-87,731.08		-110,242.49

		71111 Fikabröd personalträffar		-3,213.42		0.00		-3,213.42		ERROR		-11,592.18		-85,900.00		74,307.82		13.49%		-85,900.00		-32,227.46		-53,307.14

		71130 Personaluppvaktningar		24,791.42		0.00		24,791.42		ERROR		-8,108.20		-141,000.00		132,891.80		5.75%		-141,000.00		-19,120.29		-192,360.44

		71140 Minnesgåvor		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-1,800.00		-1,800.00

		72200 Annonsering		-110,937.37		0.00		-110,937.37		ERROR		-253,891.76		-550,100.00		296,208.24		46.15%		-550,100.00		-298,774.97		-454,091.25

		72210 Annonsering personalrekryt.		0.00		0.00		0.00		ERROR		-35,190.00		0.00		-35,190.00		ERROR		0.00		-257.36		-8,083.36

		72300 Reklam och information		-1,000.00		0.00		-1,000.00		ERROR		-7,724.86		-179,720.00		171,995.14		4.30%		-179,720.00		-20,000.00		-56,075.90

		72350 Trycksaker/reklam		-3,600.00		0.00		-3,600.00		ERROR		-20,544.00		0.00		-20,544.00		ERROR		0.00		-22,409.75		-31,255.35

		72360 Utställningsmtrl		0.00		0.00		0.00		ERROR		-829.20		0.00		-829.20		ERROR		0.00		0.00		-21,056.58

		73100 Försäkringspremier		-83,195.78		0.00		-83,195.78		ERROR		-521,439.35		-1,439,400.00		917,960.65		36.23%		-1,439,400.00		-694,220.80		-1,117,903.02

		73200 Självrisker		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-7,750.50		-15,180.07

		73210 Ersättning vid skada		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,298.00		0.00		-1,298.00		ERROR		0.00		-15,000.00		-20,000.00

		73300 Larm och bevakning		-167,675.43		0.00		-167,675.43		ERROR		-1,256,279.12		-1,648,800.00		392,520.88		76.19%		-1,648,800.00		-1,454,085.11		-1,434,024.28

		73400 Brandskydd		-32,402.00		0.00		-32,402.00		ERROR		-477,659.45		-1,220,700.00		743,040.55		39.13%		-1,220,700.00		-1,611,582.46		-945,656.08

		73500 Kundförluster		0.00		0.00		0.00		ERROR		-86,091.00		0.00		-86,091.00		ERROR		0.00		257.00		257.00

		74300 Administrativa tjänster		-199,414.75		0.00		-199,414.75		ERROR		-553,624.16		-1,934,500.00		1,380,875.84		28.62%		-1,934,500.00		-252,087.74		-592,509.17

		74309 Printavgift		-9,827.24		0.00		-9,827.24		ERROR		-67,008.88		-23,000.00		-44,008.88		291.34%		-23,000.00		0.00		-940.00

		74310 IT-drift		-301,956.62		0.00		-301,956.62		ERROR		-1,351,851.65		-1,333,200.00		-18,651.65		101.40%		-1,333,200.00		-1,063,962.06		-2,489,758.91

		74311 Företagsregister näringsliv		0.00		0.00		0.00		ERROR		-4,000.00		0.00		-4,000.00		ERROR		0.00		-9,735.00		-9,735.00

		74312 Dataprogram		-26,784.63		0.00		-26,784.63		ERROR		-576,044.86		-1,039,800.00		463,755.14		55.40%		-1,039,800.00		-211,182.27		-481,621.38

		74313 Licens		-9,522.99		0.00		-9,522.99		ERROR		-163,363.87		-69,532.00		-93,831.87		234.95%		-69,532.00		-138,512.18		-335,598.86

		74314 Underhållsavtal		0.00		0.00		0.00		ERROR		-161,573.06		-782,000.00		620,426.94		20.66%		-782,000.00		-175,541.66		-269,663.97

		74316 Statistik		0.00		0.00		0.00		ERROR		-8,500.00		0.00		-8,500.00		ERROR		0.00		-18,000.00		-24,000.00

		74317 Inkassotjänster		-779.00		0.00		-779.00		ERROR		-13,501.00		-25,000.00		11,499.00		54.00%		-25,000.00		-16,112.00		-21,958.00

		74318 Serviceavtal		-13,201.28		0.00		-13,201.28		ERROR		-105,035.95		-76,000.00		-29,035.95		138.21%		-76,000.00		-187,225.57		-284,708.23

		74319 Datalicens		-100,204.19		0.00		-100,204.19		ERROR		-558,238.64		-578,600.00		20,361.36		96.48%		-578,600.00		-128,407.93		-593,855.30

		74520 Konsulter och föreläsare		-142,824.42		0.00		-142,824.42		ERROR		-1,071,532.48		-1,835,100.00		763,567.52		58.39%		-1,835,100.00		-1,716,329.55		-2,462,343.51

		74523 Tolk		-6,372.10		0.00		-6,372.10		ERROR		-107,876.61		-262,000.00		154,123.39		41.17%		-262,000.00		-113,509.59		-161,293.55

		74524 Konsult näringslivsutveckling		63,600.00		0.00		63,600.00		ERROR		-15,900.00		0.00		-15,900.00		ERROR		0.00		-55,200.00		-443,259.46

		74525 Underhållare		-101,612.00		0.00		-101,612.00		ERROR		-422,307.00		-576,000.00		153,693.00		73.32%		-576,000.00		-376,159.00		-455,790.00

		74526 Revisorer		-106,083.33		0.00		-106,083.33		ERROR		-212,583.33		-357,500.00		144,916.67		59.46%		-357,500.00		-156,726.00		-361,726.00

		74527 Organisationskonsult		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-70,000.00

		74530 Planarkitektkonsult		-15,936.87		0.00		-15,936.87		ERROR		-164,497.10		-500,000.00		335,502.90		32.90%		-500,000.00		-148,589.99		-311,342.10

		74532 Personalrekryteringskonsult		-24,320.00		0.00		-24,320.00		ERROR		-97,807.00		-22,000.00		-75,807.00		444.58%		-22,000.00		-25,739.20		-68,019.20

		74610 Färdiglagade måltider		-1,050.70		0.00		-1,050.70		ERROR		-30,538.60		-9,000.00		-21,538.60		339.32%		-9,000.00		-27,930.93		-62,288.77

		74611 Pedagogiska måltider		-6,570.72		0.00		-6,570.72		ERROR		-16,144.58		-43,274.00		27,129.42		37.31%		-43,274.00		-31,892.72		-53,173.02

		74612 Specialkost		-42,874.04		0.00		-42,874.04		ERROR		-373,234.04		-313,900.00		-59,334.04		118.90%		-313,900.00		-294,898.55		-500,425.91

		74710 Företagshälsovård		-56,387.00		0.00		-56,387.00		ERROR		-362,681.25		-253,000.00		-109,681.25		143.35%		-253,000.00		-63,866.50		-63,866.50

		74711 Sjuk- o friskvårdsanmälan		0.00		0.00		0.00		ERROR		-294,721.25		-482,700.00		187,978.75		61.06%		-482,700.00		-342,866.00		-552,337.00

		74720 Rehabilitering		-1,050.50		0.00		-1,050.50		ERROR		-16,276.00		0.00		-16,276.00		ERROR		0.00		-44,651.50		-166,979.00

		74730 Terminalglasögon		-2,580.25		0.00		-2,580.25		ERROR		-7,914.25		-50,000.00		42,085.75		15.83%		-50,000.00		-32,243.45		-52,213.45

		74740 Friskvårdspeng		-4,675.00		0.00		-4,675.00		ERROR		-118,697.00		-210,000.00		91,303.00		56.52%		-210,000.00		-146,484.50		-291,063.35

		74750 Sjuk o hälsovårdsrelaterade tj		0.00		0.00		0.00		ERROR		-270.00		0.00		-270.00		ERROR		0.00		-11,351.00		-21,544.75

		74910 Övriga främmande tjänster		-33,814.14		0.00		-33,814.14		ERROR		-427,119.23		-665,500.00		238,380.77		64.18%		-665,500.00		-411,791.37		-701,722.88

		74912 Trygghetslarm		-202,292.51		0.00		-202,292.51		ERROR		-745,119.31		-1,220,000.00		474,880.69		61.08%		-1,220,000.00		-135,533.73		-1,247,540.19

		74913 Provtagning livsm/dicksvatten		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-932.00

		74916 Provtagning övrigt		-5,714.50		0.00		-5,714.50		ERROR		-58,248.60		-200,000.00		141,751.40		29.12%		-200,000.00		-161,719.58		-244,180.43

		75100 Tillfälligt inhyrd personal		-312,472.92		0.00		-312,472.92		ERROR		-604,689.85		-34,000.00		-570,689.85		1,778.50%		-34,000.00		-299,965.18		-427,814.68

		76100 Avgifter (ej bank)		367,373.17		0.00		367,373.17		ERROR		-1,922,918.53		-7,733,200.00		5,810,281.47		24.87%		-7,733,200.00		-2,139,914.93		-4,056,774.97

		76110 Medlemsavgifter		-46,554.52		0.00		-46,554.52		ERROR		-199,835.09		-8,100.00		-191,735.09		2,467.10%		-8,100.00		-253,823.39		-409,616.50

		76111 Regionala organ		-43,605.86		0.00		-43,605.86		ERROR		-307,825.16		-350.00		-307,475.16		87,950.05%		-350.00		-310,814.20		-529,974.50

		76120 Påminnelseavgift		-1,755.00		0.00		-1,755.00		ERROR		-12,622.93		0.00		-12,622.93		ERROR		0.00		-7,679.43		-9,755.00

		76121 Inkassoavgift		-180.00		0.00		-180.00		ERROR		-4,130.00		0.00		-4,130.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		76130 TV-avgift		-8,572.62		0.00		-8,572.62		ERROR		-123,152.70		-119,450.00		-3,702.70		103.10%		-119,450.00		-124,239.71		-233,656.62

		76140 Parkeringskostn P-avgift		-248.82		0.00		-248.82		ERROR		-4,330.73		0.00		-4,330.73		ERROR		0.00		0.00		-4,327.20

		76190 Inträden		-3,200.00		0.00		-3,200.00		ERROR		-26,156.03		0.00		-26,156.03		ERROR		0.00		-3,917.68		-13,800.06

		76510 Avgifter för kurser, konferens		-61,315.63		0.00		-61,315.63		ERROR		-1,082,408.57		-2,545,962.00		1,463,553.43		42.51%		-2,545,962.00		-1,040,889.53		-2,268,445.60

												-60,392,938.65		-111,417,348.00		51,024,409.35		ERROR		-111,417,348.00		-59,472,642.83		-109,996,418.53



		 Verksamhetens kostnader		-26,809,617.28		0.00		-26,809,617.28		0.00%		-376,091,583.84		-631,193,870.00		255,102,286.16		ERROR		-631,193,870.00		-375,950,672.95		-652,588,421.33

		79200 Avskr byggnader, tekn		-1,426,352.79		0.00		-1,426,352.79		ERROR		-9,305,339.62		-25,000,000.00		15,694,660.38		37.22%		-25,000,000.00		-9,912,109.04		-16,715,434.37

		79300 Avskr maskiner och inv		-253,935.09		0.00		-253,935.09		ERROR		-1,687,292.96		0.00		-1,687,292.96		ERROR		0.00		-1,444,239.84		-2,622,129.09

		 Avskrivningar		-1,680,287.88		0.00		-1,680,287.88		0.00%		-10,992,632.58		-25,000,000.00		14,007,367.42		ERROR		-25,000,000.00		-11,356,348.88		-19,337,563.46



		 Verksamhetens nettokostnader		-16,156,185.03		0.00		-16,156,185.03		0.00%		-331,168,147.22		-570,680,045.00		239,511,897.78		ERROR		-570,680,045.00		-328,033,200.09		-565,025,424.10

		80100 Allmän kommunalskatt		39,109,449.00		0.00		39,109,449.00		ERROR		273,766,146.00		465,354,000.00		-191,587,854.00		58.83%		465,354,000.00		265,519,475.00		455,176,240.00

		80510 Slutavräkn kommunalskatt fg år		3,971,630.00		0.00		3,971,630.00		ERROR		441,000.00		0.00		441,000.00		ERROR		0.00		-1,305,508.00		-1,476,324.00

		80520 Slutavräkn kommunalskatt innev		-2,945,000.00		0.00		-2,945,000.00		ERROR		-2,945,000.00		0.00		-2,945,000.00		ERROR		0.00		10,033.00		-612,013.00

		 Skatteintäkter		40,136,079.00		0.00		40,136,079.00		0.00%		271,262,146.00		465,354,000.00		-194,091,854.00		ERROR		465,354,000.00		264,224,000.00		453,087,903.00

		82100 Inkomstutjämningsbidrag		9,411,461.00		0.00		9,411,461.00		ERROR		65,880,233.00		109,669,000.00		-43,788,767.00		60.07%		109,669,000.00		63,886,803.00		109,520,228.00

		82400 Regleringsbidrag		587,409.00		0.00		587,409.00		ERROR		4,111,868.00		0.00		4,111,868.00		ERROR		0.00		920,607.00		1,578,182.00

		82800 Kommunal fastighetsavgift		3,800,232.00		0.00		3,800,232.00		ERROR		12,463,687.00		21,238,000.00		-8,774,313.00		58.69%		21,238,000.00		12,289,429.00		21,126,080.00

		82900 Generella bidrag från staten		358,882.00		0.00		358,882.00		ERROR		2,512,174.00		0.00		2,512,174.00		ERROR		0.00		4,851,844.00		7,900,480.00

		83400 Regleringsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		4,392,000.00		-4,392,000.00		0.00%		4,392,000.00		0.00		0.00

		83500 Kostnadsutjämningsavgift		-960,302.00		0.00		-960,302.00		ERROR		-6,722,114.00		-10,299,000.00		3,576,886.00		65.27%		-10,299,000.00		-8,673,531.00		-14,868,906.00

		83600 Avgift till LSS-utjämningen		-406,992.00		0.00		-406,992.00		ERROR		-2,848,952.00		-4,966,000.00		2,117,048.00		57.37%		-4,966,000.00		-3,260,091.00		-5,588,721.00

		 Generella statsbidrag & utjämn		12,790,690.00		0.00		12,790,690.00		0.00%		75,396,896.00		120,034,000.00		-44,637,104.00		ERROR		120,034,000.00		70,015,061.00		119,667,343.00

		84120 Utdelning aktier/andelar andra		0.00		0.00		0.00		ERROR		940,614.00		0.00		940,614.00		ERROR		0.00		1,412,484.00		1,412,484.00

		84400 Ränteintäkt likvidamedel		0.00		0.00		0.00		ERROR		720.00		1,000,000.00		-999,280.00		0.07%		1,000,000.00		25,656.00		60,166.15

		84500 Ränteintäkter kundfordringar		0.00		0.00		0.00		ERROR		968.00		0.00		968.00		ERROR		0.00		105.00		618.00

		84900 Övriga finansiella intäkt		411,752.00		0.00		411,752.00		ERROR		444,151.00		0.00		444,151.00		ERROR		0.00		2,112,211.00		1,744,875.00

		84911 Borgensavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		1,610.00		454,168.00

		84990 Internränteintäkt		443,416.37		0.00		443,416.37		ERROR		2,899,415.68		0.00		2,899,415.68		ERROR		0.00		2,974,578.45		5,062,547.70

		 Finansiella intäkter		855,168.37		0.00		855,168.37		0.00%		4,285,868.68		1,000,000.00		3,285,868.68		ERROR		1,000,000.00		6,526,644.45		8,734,858.85

		85220 Räntekostnader långfr lån		-353,076.20		0.00		-353,076.20		ERROR		-906,982.36		-4,000,000.00		3,093,017.64		22.67%		-4,000,000.00		-947,739.47		-1,526,843.43

		85290 Övriga räntekostnader		-58.00		0.00		-58.00		ERROR		-536.26		0.00		-536.26		ERROR		0.00		-18,955.76		-18,986.98

		85300 Ränta pensionsskuld		-1,404,895.40		0.00		-1,404,895.40		ERROR		-1,404,895.40		0.00		-1,404,895.40		ERROR		0.00		-849,695.80		-1,090,640.65

		85500 Dröjsmålsränta leverantörsfakt		-1,411.16		0.00		-1,411.16		ERROR		-12,509.87		0.00		-12,509.87		ERROR		0.00		-18,030.78		-23,530.87

		85700 Bankavgifter		-6,892.20		0.00		-6,892.20		ERROR		-73,245.95		0.00		-73,245.95		ERROR		0.00		-61,623.80		-106,584.35

		85990 Internräntekostnad		-443,416.37		0.00		-443,416.37		ERROR		-2,899,415.68		0.00		-2,899,415.68		ERROR		0.00		-2,974,578.45		-5,062,547.70

		 Finansiella kostnader		-2,209,749.33		0.00		-2,209,749.33		0.00%		-5,297,585.52		-4,000,000.00		-1,297,585.52		ERROR		-4,000,000.00		-4,870,624.06		-7,829,133.98

		 Finansposter		51,572,188.04		0.00		51,572,188.04		0.00%		345,647,325.16		582,388,000.00		-236,740,674.84		ERROR		582,388,000.00		335,895,081.39		573,660,970.87

		 Resultat före extraord.poster		35,416,003.01		0.00		35,416,003.01		0.00%		14,479,177.94		11,707,955.00		2,771,222.94		123.67%		11,707,955.00		7,861,881.30		8,635,546.77

		Årets resultat		35,416,003.01		0.00		35,416,003.01		0.00%		14,479,177.94		11,707,955.00		2,771,222.94		123.67%		11,707,955.00		7,861,881.30		8,635,546.77





5 .Balansräkning



						10/9/19 14:54		ckvist

						10/9/19 14:54		ckvist

		Balansräkningen

		Nedan granskas balansposterna översiktligt och avstämning görs mot underlag för väsentliga poster. 

		En analytisk granskning av väsentliga poster görs och kommenteras kort, väsentliga avvikelser följs upp med förfrågningar, det vill säga 

		förklaringar från ekonomiavdelningen/ledningen inhämtas. Detaljgranskar görs enbart om det är väsentliga avvikelser.  

		RKR 17 - Värderingar, klassificeringar och periodiseringar i delårsrapporter kan dock i högre grad än i årsredovisningar grunda sig på uppskattningar och bedömningar.



		Översiktligt har en okulär avstämning gjorts av att samtliga bokslutsbilagor är signerade av ansvarig för kontot per ansvar, (dvs att det kan finnas flera bokslutsbilagor för samma konto) samt att erforderliga bilagor finns på plats för posten. 





				Kommunen														Kommunkoncernen				Ref.		Kommentar/anlys

				Budget		31-Jul		31-Jul		31-Dec		Skillnad B.-0831		Förändr.				31-Aug		31-Aug

				2019		2019		2018		2018				1231-0831				2019		2018

		Anläggningstillgångar

		Immateriella anläggningstillgångar		0								0		0

		Materiella anläggningstillgångar		337,006		353,080		330,712		344,600		-16,074		-8,480				0		659,337

		Mark, byggnader och tekniska anläggningar		327,732		343,215		321,419		334,232		-15,483		-8,983						585,879

		Maskiner och inventarier		9,274		9,865		9,293		10,368		-591		503						73,458

		Finansiella anläggningstillgångar		75,778		75,636		75,691		75,679		142		43						16,783				Avser främs ägande i DB, ingen värdering av dessa har gjort. Påtalas i rapporten



		Summa anläggningstillgångar		412,784		428,716		406,403		420,279						 		0		676,120				Anläggningstillgångar stäms av mot anläggningsregister, se 1. nedan. 



		Bidrag till infrastruktur		9,355		9,454		9,969		9,754										9,969				Förändringen består av årets avskrivning, samma takt som tidigare år. 514 tkr per å och sju månader blir 300 tkr. 



		Omsättningstillgångar

		Förråd mm		400		254		413		276		146		22						445				Se punkt 2. nedan.

		Fordringar		47,632		46,456		45,570		44,899		1,176		-1,557						80,912				Större poster har stämts av se flik 5.1. Har tittat på bilagor och inte sett någr konstigheter

		Kortfristiga placeringar										0		0						0

		Kassa och bank		165,150		197,538		190,138		191,793		-32,388		-5,745						190,138				Har stämt av större delen av posten under flik 5.1, stämt av mot kontoutdrag u.a. 



		Summa omsättningstillgångar 		213,182		244,248		236,121		236,968						 		0		271,495



		Summa tillgångar		635,321		682,418		652,493		667,001						 		0		957,584



		Eget kapital

		Årets resultat		11,708		14,479		7,862		8,636		-2,771		-5,843						8,743				Åretsts resultat stämmer med RR. 

		Övrigt eget kapital		165,686		210,906		202,270		202,270		-45,220		-8,636						182,391				Förändringen mot IB består av periodens resultat, u.a. 



		Summa eget kapital		177,394		225,385		210,132		210,906						 		0		191,134



		Avsättningar

		Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		43,719		45,294		44,369		44,362		-1,575		-932						45,062				Har stämt av pensionsavsättningarna mot underlag från främst KPA och inte funnit några avvikelser. 

		Andra avsättningar		0		0		0		0		0		0						0



		Summa avsättningar		43,719		45,294		44,369		44,362						 		0		45,062



		Skulder

		Långfristiga skulder		275,500		272,459		279,162		272,804		3,041		345						592,711				Stämt av större delen mot underlag från Kommuninvest, Stadshypotek och Swedbank, ej funnit några avvikelser. 

		Kortfristiga skulder		138,707		139,279		118,829		138,928		-572		-351						128,676				Har stämt av större poster mot underlag,e x KPA, bank, Skatteverket mm Har inte funnit något avvikande. 



		Summa skulder		414,207		411,738		397,991		411,732						 		0		721,387



		Summa eget kapital, avsättningar och skulder		635,320		682,417		652,492		667,000						 		0		957,583



				Kommunen														Kommunkoncernen

		Belopp i tkr		Budget		31-Aug		31-Aug		31-Dec		Skillnad B.-0831		Förändr.				31-Aug		31-Aug

				2019		2019		2018		2018				1231-0831				2019		2018

		Balansomslutning		0		682,418		652,493		667,001		-682,418		-15,417				0		957,584

		Redovisat eget kapital		0		225,385		210,132		210,906		-225,385		-14,479				0		191,134

		Ansvarsförbindelse

Cecilia Kvist: Cecilia Kvist:
Pensionsskuld och särskild löneskuld, uppgifterna finns vid Ställda panter och ansvarförbindelser
				566,905		579,999		270,248		-566,905		-296,657

		Eget kapital inkl ansvarsförbindelse		0		-341,520		-369,867		-59,342		341,520		282,178				0		191,134

		Redovisad soliditet		ERROR		33.0%		32.2%		31.6%		ERROR		-0.014073688				ERROR		20.0%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse		ERROR		-50.0%		-56.7%		-8.9%		ERROR		0.4114873501				ERROR		20.0%

		Omsättningstillgångar		0		244,248		236,121		236,968		-244,248		-7,280				0		271,495

		Avsättningar				45,294		44,369		44,362		-45,294		-932

		Långfristiga skulder		275,500		272,459		279,162		272,804		3,041		345				0		592,711

		Kortfristiga skulder		138,707		139,279		118,829		138,928		-572		-351				0		128,676

		Balanslikviditet		0.0%		175.4%		198.7%		170.6%		-1.75365992		-0.0479706421				ERROR		211.0%

		Balanslikviditet		ERROR		2582826.9%		2232890.7%		2600825.4%		ERROR		179.9850937792				ERROR		0.0%



		1. Anläggningstillgångar

		Nedan har avstämning gjort mot anläggningsregister. 

				HB		Anläggningsregister				Diff.		Ref. 		Kommentar

		- Immateriella anläggningstillgångar		0		0				0				E.T. har inga immateriella AT

		- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		343,214,640		0				343214640

		- Maskiner och inventarier		9865089		0				9865089

		- Finansiella anläggningstillgångar		0		0				0				E.T de har inga placeringar utan det som är fin AT är främst DB, ingen ytterligare granskning kommer ske. 

		Kontrollberäkning av avskrivningstider har gjorts stickprovsmässigt från varje anläggningsregister. 

				Enl. HB		Enl. red.princ.								Kommentar

		- Immateriella anläggningstillgångar												E.T har inga immateriella AT

		- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

		- Maskiner och inventarier

		- Finansiella anläggningstillgångar												E.T de har inga placeringar utan det som är fin AT är främst DB, ingen ytterligare granskning kommer ske. 

		2. Förråd mm

		Största andelen av Förråd mm utgörs av exploateringsverksamhet.

		Förråd för denna kommun avser lager, förbrukningsvaror som flera olika verksamheter har. Ca 250 tkr och ingen ytterligare granskning sker.



		Kommentar

		Se kommentar ovan. 



		Slutsats
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5.1 BR på kontonivå

																6000000		M

																4500000		PM (50-75% av M)

																300000		AMPT (3-5% av M)

		Balansräkning på kontonivå

		För poster vilka överstiger tröskelvärde i form av PM, granskas ockulärt mot bokslutsspec. samt tillhörande underlag.

		Underlag för poster där osäkerhet råder tas ytterligare underlag in som revisionsbevis. 

		För BR i original se flik 5.2. 

		Tröskelvärde:		2250000

		[Gula områden ifylles av endera uppgifter från BR alt. notering vid prickning av delårsrapport]

		Konto		Kontonamn		CY		PY		Förändring		Förändring i %		Överstiger PM		Granskas vidare mot underlag		Prickad ua mot DR.		Ref.		Kommentar

				11100 Markreserv		31,397,920.55		31,397,920.55		0.00		0.0%		Ja		JA		Ok				Har stämt av bilaga, HB och anlägg register och alla visar på samma belopp,ingen förändring mot IB. Detta bedöms rimligt då vi inte kan se några vinster eller förluster i RR. 

				11200 Verksamhetsfastigheter		536,078,520.94		523,275,904.57		-12,802,616.37		-2.4%		Ja		JA

				11290 Ack. avskrivning vht.fastigh.		-330,857,074.15		-323,385,594.10		7,471,480.05		-2.3%		Nej		NEJ

				11300 Fastigheter affärsverksamhet		875,536.00		875,536.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				11390 Ack.avskr. fastigh. affärsvht		-875,536.00		-875,536.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				11400 Publika fastigheter		129,849,762.99		118,582,692.96		-11,267,070.03		-9.5%		Ja		JA

				11490 Ack.avskr. publika fastigheter		-75,942,529.06		-74,113,130.32		1,829,398.74		-2.5%		Nej		NEJ

				11500 Fastigheter för annan vht		853,352.50		0.00		-853,352.50		ERROR		Nej		NEJ

				11590 Ack. avskr.industrifastigheter		-4,460.83		0.00		4,460.83		ERROR		Nej		NEJ

				11700 Pågående ny, till o ombyggnad		51,839,147.71		58,473,876.53		6,634,728.82		11.3%		Ja		JA

				 Mark, byggn & tekn anläggning.		343,214,640.65		334,231,670.19		-8,982,970.46		-2.7%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				12100 Maskiner		340,000.00		0.00		-340,000.00		ERROR		Nej		NEJ

				12190 Ack. avskrivning maskiner		-17,139.67		0.00		17,139.67		ERROR		Nej		NEJ

				12200 Inventarier		58,716,452.56		58,066,235.97		-650,216.59		-1.1%		Ja		JA

				12290 Ack. avskrivning inventarier		-50,684,400.19		-49,359,388.45		1,325,011.74		-2.7%		Nej		NEJ

				12300 Byggnadsinventarier		194,483.70		0.00		-194,483.70		ERROR		Nej		NEJ

				12390 Ack. avskrivning byggnadsinven		-5,901.63		0.00		5,901.63		ERROR		Nej		NEJ

				12400 Bilar och andra transportmedel		2,920,852.00		2,920,852.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				12490 Ack. avskr. bilar, transportm.		-1,776,500.09		-1,578,498.00		198,002.09		-12.5%		Nej		NEJ

				12600 Förbättringsutg. annans fastig		2,883,746.14		2,883,746.14		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				12690 Ack.avsk. förbättr.utg annans		-2,706,503.47		-2,565,265.64		141,237.83		-5.5%		Nej		NEJ

				 Maskiner och inventarier		9,865,089.35		10,367,682.02		502,592.67		4.8%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				13200 Aktier och andelar		61,230,113.00		61,230,113.00		0.00		0.0%		Ja		JA		Ok				Stämt av bilaga och HB, u.a. Detta konto avser ägandet av DB. Har ej värderats något nu vid delåret

				13530 Kommuninvest ekonomisk fö		4,198,324.00		4,198,324.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				13531 Kommuninvest förlagslån		2,200,000.00		2,200,000.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				13540 Wirsbo ryttarförening		0.00		30,000.00		30,000.00		100.0%		Nej		NEJ

				13550 VAFAB- Reversfordran		2,196,068.00		2,196,068.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				13590 Andra långfristiga fordr		5,811,630.00		5,824,130.00		12,500.00		0.2%		Ja		JA		Ok				Avser fordran på Surahammars Folkets Hus förening och under året har de betalat av 12 500 kr, de senast åren har de betalat av 12,5 gggr 2. Bedöms rimligt och accepteras

				 Finans. anläggn.tillgångar		75,636,135.00		75,678,635.00		42,500.00		0.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Anläggningstillgångar		428,715,865.00		420,277,987.21		-8,437,877.79		-2.0%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				13900 Bidrag till statlig infrastruk		12,841,764.00		12,841,764.00		0.00		0.0%		Ja		JA						Ingen förändring, bedöms ok

				13990 Ack.upplösning bidrag infrastr		-3,387,783.00		-3,087,600.00		300,183.00		-9.7%		Nej		NEJ

				 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		9,754,164.00		300,183.00		3.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		9,754,164.00		300,183.00		3.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				14300 Lager- bokslutskonto		253,842.20		275,735.36		21,893.16		7.9%		Nej		NEJ

				 Förråd/exploatering		253,842.20		275,735.36		21,893.16		7.9%		Nej		NEJ

				15100 Kundfordringar		3,377,246.31		6,183,538.01		2,806,291.70		45.4%		Nej		NEJ

				15155 Kundfordringar interna		74,081.00		0.00		-74,081.00		ERROR		Nej		NEJ

				16100 Handkassa		1,522.00		1,849.00		327.00		17.7%		Nej		NEJ

				16101 Handkassa arbetsterapin		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16110 Förskott		17,165.84		23,714.83		6,548.99		27.6%		Nej		NEJ

				16120 Pers löneskuld brutto		31,802.77		47,926.99		16,124.22		33.6%		Nej		NEJ

				16130 Pers löneskuld netto		0.00		14,394.15		14,394.15		100.0%		Nej		NEJ

				16150 Växelkassa		9,000.00		8,700.00		-300.00		-3.4%		Nej		NEJ

				16310 Ränta o interna mellanhavande		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16500 Fordringar hos staten		12,830,059.00		10,473,735.00		-2,356,324.00		-22.5%		Ja		JA		Ok				Avser fastighetsavgift  från staten. Beloppet är avstämt mot SKL cirkulär 18:67, u.a. 

				16510 Avräkning skattekonto		351,068.00		520,394.00		169,326.00		32.5%		Nej		NEJ

				16511 Prelskatt		9,112,656.00		5,565,538.00		-3,547,118.00		-63.7%		Ja		JA		Ok				Stämt av IB och summerat året betalningar  och stämt av dem mot underlag från Skatteverket, u.a. 

				16600 Främmande medel		-50,177.50		3,769.00		53,946.50		1431.3%		Nej		NEJ

				16620 KPA		0.00		-39,471.25		-39,471.25		100.0%		Nej		NEJ

				16650 SHR naturvårdsfond		13,750.00		8,850.00		-4,900.00		-55.4%		Nej		NEJ

				16651 Albert och Lisa stiftelse		45,821.00		45,821.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				16652 Skog & jordbruk stiftelse		-3,500.00		-3,500.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				16690 Andra kortfristiga fordringar		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16699 Öresutjämning		-68.20		0.00		68.20		ERROR		Nej		NEJ

				16710 Ing moms - skattsk verksamhet		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16770 Ing. moms - momsersättning		0.00		6,572.75		6,572.75		100.0%		Nej		NEJ

				16800 Fordran moms redov. konto		2,332,474.46		227,828.46		-2,104,646.00		-923.8%		Nej		NEJ

				16910 Värderegl.diverse kortfr.fordr		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				17100 Förutbetalda kostnader		86,634.00		392,467.72		305,833.72		77.9%		Nej		NEJ

				17500 Upplupna intäkter kundfordr.		9,591,536.33		16,779,556.66		7,188,020.33		42.8%		Ja		JA

				17600 Upplupna ränteintäkter		409,405.00		0.00		-409,405.00		ERROR		Nej		NEJ

				17800 Upplupna skatteintäkter		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				17900 Övriga interimsfordringar		3,404,020.42		1,271,292.44		-2,132,727.98		-167.8%		Nej		NEJ

				17990 Interimsfordr.periodis.lev.fak		4,821,151.25		3,366,304.30		-1,454,846.95		-43.2%		Ja		JA						Avser lev skulder vid registeringen läggs in med periodiseringar, inga manuella bokningar sker. Främst bara små belopp, några över AMPT. Risken för fel bedöms liten och granskas inte vidare. 

				 Kortfristiga fordringar		46,455,647.68		44,899,281.06		-1,556,366.62		-3.5%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				19110 Kassa Ekängsbadet		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				19120 Handkassa Biblioteket		-7,347.00		-1,027.00		6,320.00		-615.4%		Nej		NEJ

				19130 Arbetscenter loppis		4,859.00		5,425.00		566.00		10.4%		Nej		NEJ

				19140 Arbetscenter Café		3,181.80		0.00		-3,181.80		ERROR		Nej		NEJ

				19400 Swedbank 104.116.673-5		168,804,945.55		160,827,300.86		-7,977,644.69		-5.0%		Ja		JA		Ok				Avstämt mot bankkontoutdrag, u.a. 

				19410 Swedbank 104.118.316-9		354,428.76		226,751.52		-127,677.24		-56.3%		Nej		NEJ

				19600 Koncernkonto 923.756.686-5		-197,537,119.32		-191,788,360.90		5,748,758.42		-3.0%		Nej		NEJ

				19601 Omföring koncern bokslut		28,377,745.01		30,734,308.52		2,356,563.51		7.7%		Ja		JA		Ok				Avstämt mot bankkontoutdrag, u.a. 

				19610 SFAB nr 114.313.648-7		9,837,274.96		13,537,325.86		3,700,050.90		27.3%		Ja		JA		Ok				Ok mot Saldorapport valutakoncernkonto, u.a. 

				19620 SKTAB nr 923.756.688-1		18,540,470.05		17,196,982.66		-1,343,487.39		-7.8%		Ja		JA		Ok				Ok mot Saldorapport valutakoncernkonto, u.a. 

				19630 Kommun nr 104.116.673-5		168,804,945.55		160,827,300.86		-7,977,644.69		-5.0%		Ja		JA		Ok				Ok mot Saldorapport valutakoncernkonto, u.a. 

				19640 Kommunkonto 104 118 316-9		354,428.76		226,751.52		-127,677.24		-56.3%		Nej		NEJ

				 Kassa och bank		197,537,813.12		191,792,758.90		-5,745,054.22		-3.0%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Omsättningstillgångar		244,247,303.00		236,967,775.32		-7,279,527.68		-3.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Tillgångar		682,417,149.00		666,999,926.53		-15,417,222.47		-2.3%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				20100 Eget kapital, ingående värde		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				 Eget kapital		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				 Eget kapital		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				22100 Avs.f.pensioner bland.mod		-33,268,996.00		-32,375,000.00		893,996.00		-2.8%		Nej		NEJ

				22120 Pensionsskuld MBR		-3,914,791.00		-4,008,791.00		-94,000.00		2.3%		Nej		NEJ

				22200 Avsättn.f.garanti-,vissti		-31,000.00		-100,000.00		-69,000.00		69.0%		Nej		NEJ

				22500 Avs. Särskild löneskatt		-8,079,240.00		-7,878,000.00		201,240.00		-2.6%		Nej		NEJ

				22800 Härledd PO		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				22830 Avsättning Citybanan		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				 Avsättningar		-45,294,027.00		-44,361,791.00		932,236.00		-2.1%		Nej		NEJ

				 Avsättningar		-45,294,027.00		-44,361,791.00		932,236.00		-2.1%		Nej		NEJ

				23414 FSB 265.437.795-7		-6,608,812.00		-6,608,812.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				23444 Kommuninvest, 72687		-25,910,000.00		-26,150,000.00		-240,000.00		0.9%		Nej		NEJ

				23445 Kommuninvest, 55810		-31,000,000.00		-31,200,000.00		-200,000.00		0.6%		Nej		NEJ

				23447 Kommuninvest, 90293 ( 65198)		-28,390,000.00		-28,630,000.00		-240,000.00		0.8%		Nej		NEJ

				23448 Kommuninvest, 70536		-28,475,000.00		-28,595,000.00		-120,000.00		0.4%		Nej		NEJ

				23449 Kommuninvest, 81692		-28,510,000.00		-28,660,000.00		-150,000.00		0.5%		Nej		NEJ

				23451 Kommuninvest, 38356		-45,000,000.00		-45,000,000.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				23453 Kommuninvest, 102593 (71010)		-29,600,000.00		-29,750,000.00		-150,000.00		0.5%		Nej		NEJ

				23454 Kommuninvest, 80346 (79393)		-11,300,000.00		-11,540,000.00		-240,000.00		2.1%		Nej		NEJ

				23456 Kommuninvest 23310		-14,240,000.00		-14,560,000.00		-320,000.00		2.2%		Nej		NEJ

				23457 Kommuninvest, 52745		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				23458 Kommuninvest 57080		-17,000,000.00		-17,000,000.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				23484 Stadshypotek 75763 220305		-6,410,244.00		-6,445,272.00		-35,028.00		0.5%		Nej		NEJ

				23880 Skuld för investeringsbidrag		-3,926,064.00		-2,488,545.00		1,437,519.00		-57.8%		Nej		NEJ

				23890 Ack.upplösn.investeringsbidrag		1,020,933.89		933,421.71		-87,512.18		-9.4%		Nej		NEJ

				23930 Nästa års amorteringar		2,890,056.00		2,890,056.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				 Långfristiga skulder		-272,459,130.11		-272,804,151.29		-345,021.18		0.1%		Nej		NEJ

				24200 Kortfr. del av långfr.skuld		-2,890,056.00		-2,890,056.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				24600 Kortfr. skuld till koncenrftg		-28,377,745.01		-30,734,308.52		-2,356,563.51		7.7%		Nej		NEJ

				25100 Leverantörsskulder		-19,955,400.24		-30,085,695.66		-10,130,295.42		33.7%		Nej		NEJ

				25120 Leverantrösskulder interna		-74,081.00		0.00		74,081.00		ERROR		Nej		NEJ

				25199 Ankomstreg.leverantörsfaktura		8,303,380.84		4,354,427.94		-3,948,952.90		-90.7%		Ja		JA						När de kommer in i systemet inga ytterligare granskning. 

				25600 Ifo-fil		-32,172.33		-7,846.13		24,326.20		-310.0%		Nej		NEJ

				26110 Utgående moms 25% förs.inom Sv		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26200 Utgående moms 12%		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26300 Utgående moms 6%		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26700 Skattekonto, Skatteverket		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26800 Moms, redovisningskonto		-125,924.00		3,633,033.00		3,758,957.00		103.5%		Nej		NEJ

				27100 Personalens källskatt		-6,918,772.00		-6,238,311.64		680,460.36		-10.9%		Nej		NEJ

				27300 Införsel		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				27400 Intresseavdrag		-18.00		34.00		52.00		152.9%		Nej		NEJ

				27500 Nettolöner		-15,825.83		-15,825.83		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				27800 Öresutjämning		884.32		0.00		-884.32		ERROR		Nej		NEJ

				27810 Nettolön utbetalning		-0.26		-0.26		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				27960 Löneväxling pension		-351,758.00		-267,468.00		84,290.00		-31.5%		Nej		NEJ

				28100 Skulder till staten		-73,036.00		0.00		73,036.00		ERROR		Nej		NEJ

				28202 MJ		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				28203 G.E		-1,434.00		-12,908.05		-11,474.05		88.9%		Nej		NEJ

				28510 Flyktingfond		-5,578,338.94		-5,385,932.94		192,406.00		-3.6%		Nej		NEJ

				28511 Fond- flyktingungdomar		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				28990 Övriga kortfristiga skulder		-24,869.07		-23,419.07		1,450.00		-6.2%		Nej		NEJ

				29100 Upplupna löner		-4,384,116.39		-3,584,313.72		799,802.67		-22.3%		Nej		NEJ

				29200 Upplupna semesterlöner		-14,734,873.45		-19,680,700.07		-4,945,826.62		25.1%		Nej		NEJ

				29310 Upplupna sociala avgifter		-9,892,888.27		-7,381,447.00		2,511,441.27		-34.0%		Nej		NEJ

				29330 Uppl. särskild lönesk pension		-8,497,794.00		-6,545,834.00		1,951,960.00		-29.8%		Nej		NEJ

				29340 Upplupen särsk.lönesk.utb.pens		-4,658,163.00		-2,984,708.00		1,673,455.00		-56.1%		Nej		NEJ

				29400 Upplupna räntekostnader		-223,792.09		-110,592.32		113,199.77		-102.4%		Nej		NEJ

				29500 Förutbetalda hyresintäkter		0.00		-471,730.00		-471,730.00		100.0%		Nej		NEJ

				29600 Upplup. Pens.kostn avg.bestämd		-21,902,000.00		-13,856,000.00		8,046,000.00		-58.1%		Nej		NEJ

				29700 Förbet. intäkt/upplup. kostn.		-260,906.26		-1,258,947.46		-998,041.20		79.3%		Nej		NEJ

				29800 Skatteskulder		-3,157,424.00		-4,184,054.00		-1,026,630.00		24.5%		Nej		NEJ

				29900 Övriga interimsskulder		-14,178,818.88		-7,114,854.13		7,063,964.75		-99.3%		Nej		NEJ

				29910 För.utb. Statsbidrag		-1,163,797.92		-598,990.58		564,807.34		-94.3%		Nej		NEJ

				29990 Interimssk. periodis. lev.fakt		-109,547.96		-3,482,009.59		-3,372,461.63		96.9%		Nej		NEJ

				 Kortfristiga skulder		-139,279,287.74		-138,928,458.03		350,829.71		-0.3%		Nej		NEJ

				 Skulder		-411,738,417.85		-411,732,609.32		5,808.53		-0.0%		Nej		NEJ

				 Eget kap.Avsätt&Skulder		-667,937,971.06		-666,999,926.53		938,044.53		-0.1%		Nej		NEJ

						14,479,177.94		0.00		-14,479,177.94		ERROR		Ja		JA						Summering granskas ej vidare





5.2 BR på kontonivå Org.



						9/18/19 13:56		ckvist

						9/18/19 13:56		ckvist

		Balansräkning på kontonivå original från kund.



		Nedan är BR så som den erhölls från kund. Ingen sortering eller bearbetning har skett av denna. 

		Genomförd avstämning mot Delårsrapport finns dokumenterad under flik 5.1. 



		Period		2019-07 



		Balansräkning		UTFALL Ack		Perioden		Ingående 
balans		Periodens 
IB		Periodens 
förändring		Utgående 
balans		Årets 
förändring		Årets 
UB

		11100 Markreserv		31,397,920.55		0		31,397,920.55		31,397,920.55		0.00		31,397,920.55		0		31,397,920.55

		11200 Verksamhetsfastigheter		536,078,520.94		6,067,013		523,275,904.57		530,011,507.93		12,802,616.37		536,078,520.94		12,802,616		536,078,520.94

		11290 Ack. avskrivning vht.fastigh.		-330,857,074.15		-1,128,910		-323,385,594.10		-329,728,164.49		-7,471,480.05		-330,857,074.15		-7,471,480		-330,857,074.15

		11300 Fastigheter affärsverksamhet		875,536.00		0		875,536.00		875,536.00		0.00		875,536.00		0		875,536.00

		11390 Ack.avskr. fastigh. affärsvht		-875,536.00		0		-875,536.00		-875,536.00		0.00		-875,536.00		0		-875,536.00

		11400 Publika fastigheter		129,849,762.99		0		118,582,692.96		129,849,762.99		11,267,070.03		129,849,762.99		11,267,070		129,849,762.99

		11490 Ack.avskr. publika fastigheter		-75,942,529.06		-295,176		-74,113,130.32		-75,647,352.91		-1,829,398.74		-75,942,529.06		-1,829,399		-75,942,529.06

		11500 Fastigheter för annan vht		853,352.50		0		0.00		853,352.50		853,352.50		853,352.50		853,353		853,352.50

		11590 Ack. avskr.industrifastigheter		-4,460.83		-2,267		0.00		-2,193.85		-4,460.83		-4,460.83		-4,461		-4,460.83

		11700 Pågående ny, till o ombyggnad		51,839,147.71		-5,239,664		58,473,876.53		57,078,811.35		-6,634,728.82		51,839,147.71		-6,634,729		52,678,315.77

		 Mark, byggn & tekn anläggning.		343,214,640.65		-599,003		334,231,670.19		343,813,644.07		8,982,970.46		343,214,640.65		8,982,970		344,053,808.71

		12100 Maskiner		340,000.00		0		0.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000		340,000.00

		12190 Ack. avskrivning maskiner		-17,139.67		-5,775		0.00		-11,364.35		-17,139.67		-17,139.67		-17,140		-17,139.67

		12200 Inventarier		58,716,452.56		71,428		58,066,235.97		58,645,024.13		650,216.59		58,716,452.56		650,217		58,716,452.56

		12290 Ack. avskrivning inventarier		-50,684,400.19		-196,900		-49,359,388.45		-50,487,500.53		-1,325,011.74		-50,684,400.19		-1,325,012		-50,684,400.19

		12300 Byggnadsinventarier		194,483.70		0		0.00		194,483.70		194,483.70		194,483.70		194,484		194,483.70

		12390 Ack. avskrivning byggnadsinven		-5,901.63		-1,654		0.00		-4,247.38		-5,901.63		-5,901.63		-5,902		-5,901.63

		12400 Bilar och andra transportmedel		2,920,852.00		0		2,920,852.00		2,920,852.00		0.00		2,920,852.00		0		2,920,852.00

		12490 Ack. avskr. bilar, transportm.		-1,776,500.09		-28,953		-1,578,498.00		-1,747,546.93		-198,002.09		-1,776,500.09		-198,002		-1,776,500.09

		12600 Förbättringsutg. annans fastig		2,883,746.14		0		2,883,746.14		2,883,746.14		0.00		2,883,746.14		0		2,883,746.14

		12690 Ack.avsk. förbättr.utg annans		-2,706,503.47		-20,653		-2,565,265.64		-2,685,850.77		-141,237.83		-2,706,503.47		-141,238		-2,706,503.47

		 Maskiner och inventarier		9,865,089.35		-182,507		10,367,682.02		10,047,596.01		-502,592.67		9,865,089.35		-502,593		9,865,089.35

		13200 Aktier och andelar		61,230,113.00		0		61,230,113.00		61,230,113.00		0.00		61,230,113.00		0		61,230,113.00

		13530 Kommuninvest ekonomisk fö		4,198,324.00		0		4,198,324.00		4,198,324.00		0.00		4,198,324.00		0		4,198,324.00

		13531 Kommuninvest förlagslån		2,200,000.00		0		2,200,000.00		2,200,000.00		0.00		2,200,000.00		0		2,200,000.00

		13540 Wirsbo ryttarförening		0.00		-30,000		30,000.00		30,000.00		-30,000.00		0.00		-30,000		0.00

		13550 VAFAB- Reversfordran		2,196,068.00		0		2,196,068.00		2,196,068.00		0.00		2,196,068.00		0		2,196,068.00

		13590 Andra långfristiga fordr		5,811,630.00		0		5,824,130.00		5,811,630.00		-12,500.00		5,811,630.00		-12,500		5,811,630.00

		 Finans. anläggn.tillgångar		75,636,135.00		-30,000		75,678,635.00		75,666,135.00		-42,500.00		75,636,135.00		-42,500		75,636,135.00

		 Anläggningstillgångar		428,715,865.00		-811,510		420,277,987.21		429,527,375.08		8,437,877.79		428,715,865.00		8,437,878		429,555,033.06

		13900 Bidrag till statlig infrastruk		12,841,764.00		0		12,841,764.00		12,841,764.00		0.00		12,841,764.00		0		12,841,764.00

		13990 Ack.upplösning bidrag infrastr		-3,387,783.00		-300,183		-3,087,600.00		-3,087,600.00		-300,183.00		-3,387,783.00		-300,183		-3,087,600.00

		 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00		9,754,164.00		-300,183.00		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00

		 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00		9,754,164.00		-300,183.00		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00

		14300 Lager- bokslutskonto		253,842.20		-21,893		275,735.36		275,735.36		-21,893.16		253,842.20		-21,893		253,842.20

		 Förråd/exploatering		253,842.20		-21,893		275,735.36		275,735.36		-21,893.16		253,842.20		-21,893		253,842.20

		15100 Kundfordringar		3,377,246.31		-482,202		6,183,538.01		3,859,448.31		-2,806,291.70		3,377,246.31		-2,806,292		3,687,422.31

		15155 Kundfordringar interna		74,081.00		108,911		0.00		-34,830.00		74,081.00		74,081.00		74,081		-36,850.00				3,451,327.31		Kundfodringar

		16100 Handkassa		1,522.00		-40		1,849.00		1,562.00		-327.00		1,522.00		-327		704.00

		16101 Handkassa arbetsterapin		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00				1,522.00		Handkassa

		16110 Förskott		17,165.84		-21,424		23,714.83		38,590.10		-6,548.99		17,165.84		-6,549		26,078.90

		16120 Pers löneskuld brutto		31,802.77		-33,958		47,926.99		65,760.42		-16,124.22		31,802.77		-16,124		9,136.00

		16130 Pers löneskuld netto		0.00		-20,510		14,394.15		20,510.00		-14,394.15		0.00		-14,394		0.00

		16150 Växelkassa		9,000.00		0		8,700.00		9,000.00		300.00		9,000.00		300		9,000.00				9,000.00		Växelkassa

		16310 Ränta o interna mellanhavande		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		29,859.00

		16500 Fordringar hos staten		12,830,059.00		2,356,324		10,473,735.00		10,473,735.00		2,356,324.00		12,830,059.00		2,356,324		12,830,059.00

		16510 Avräkning skattekonto		351,068.00		351,068		520,394.00		0.00		-169,326.00		351,068.00		-169,326		0.00

		16511 Prelskatt		9,112,656.00		506,860		5,565,538.00		8,605,796.00		3,547,118.00		9,112,656.00		3,547,118		9,112,656.00				9,463,724.00		Fordan skatteverket

		16600 Främmande medel		-50,177.50		3,440		3,769.00		-53,617.50		-53,946.50		-50,177.50		-53,947		-53,218.25

		16620 KPA		0.00		39,471		-39,471.25		-39,471.25		39,471.25		0.00		39,471		0.00

		16650 SHR naturvårdsfond		13,750.00		0		8,850.00		13,750.00		4,900.00		13,750.00		4,900		14,350.00

		16651 Albert och Lisa stiftelse		45,821.00		0		45,821.00		45,821.00		0.00		45,821.00		0		46,646.00

		16652 Skog & jordbruk stiftelse		-3,500.00		0		-3,500.00		-3,500.00		0.00		-3,500.00		0		-3,500.00				12,884,921.11		Övriga fodringar

		16690 Andra kortfristiga fordringar		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		16699 Öresutjämning		-68.20		-20,839		0.00		20,770.82		-68.20		-68.20		-68		-57.51

		16710 Ing moms - skattsk verksamhet		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		839.35

		16770 Ing. moms - momsersättning		0.00		0		6,572.75		0.00		-6,572.75		0.00		-6,573		3,556,188.65

		16800 Fordran moms redov. konto		2,332,474.46		2,104,646		227,828.46		227,828.46		2,104,646.00		2,332,474.46		2,104,646		227,828.46

		16910 Värderegl.diverse kortfr.fordr		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		17100 Förutbetalda kostnader		86,634.00		67,134		392,467.72		19,500.00		-305,833.72		86,634.00		-305,834		19,500.00

		17500 Upplupna intäkter kundfordr.		9,591,536.33		2,606,636		16,779,556.66		6,984,900.65		-7,188,020.33		9,591,536.33		-7,188,020		6,129,866.65

		17600 Upplupna ränteintäkter		409,405.00		409,405		0.00		0.00		409,405.00		409,405.00		409,405		0.00

		17800 Upplupna skatteintäkter		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		17900 Övriga interimsfordringar		3,404,020.42		2,616,278		1,271,292.44		787,742.42		2,132,727.98		3,404,020.42		2,132,728		458,338.42

		17990 Interimsfordr.periodis.lev.fak		4,821,151.25		214,665		3,366,304.30		4,606,485.80		1,454,846.95		4,821,151.25		1,454,847		157,422.94				18,312,747.00		Förut upplupna intbet kostn/

		 Kortfristiga fordringar		46,455,647.68		10,805,865		44,899,281.06		35,649,782.23		1,556,366.62		46,455,647.68		1,556,367		36,222,269.92

		19110 Kassa Ekängsbadet		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		19120 Handkassa Biblioteket		-7,347.00		-1,700		-1,027.00		-5,647.00		-6,320.00		-7,347.00		-6,320		-9,582.00

		19130 Arbetscenter loppis		4,859.00		3,094		5,425.00		1,764.78		-566.00		4,859.00		-566		6,506.00

		19140 Arbetscenter Café		3,181.80		-850		0.00		4,032.10		3,181.80		3,181.80		3,182		4,186.80				693.80		Kassa

		19400 Swedbank 104.116.673-5		168,804,945.55		-1,176,447		160,827,300.86		169,981,392.56		7,977,644.69		168,804,945.55		7,977,645		170,481,638.72

		19410 Swedbank 104.118.316-9		354,428.76		-31,198		226,751.52		385,626.89		127,677.24		354,428.76		127,677		356,037.76

		19600 Koncernkonto 923.756.686-5		-197,537,119.32		-5,748,758		-191,788,360.90		-191,788,360.90		-5,748,758.42		-197,537,119.32		-5,748,758		-191,788,360.90

		19601 Omföring koncern bokslut		28,377,745.01		-2,356,564		30,734,308.52		30,734,308.52		-2,356,563.51		28,377,745.01		-2,356,564		0.00

		19610 SFAB nr 114.313.648-7		9,837,274.96		-3,700,051		13,537,325.86		13,537,325.86		-3,700,050.90		9,837,274.96		-3,700,051		13,537,325.86

		19620 SKTAB nr 923.756.688-1		18,540,470.05		1,343,487		17,196,982.66		17,196,982.66		1,343,487.39		18,540,470.05		1,343,487		17,196,982.66

		19630 Kommun nr 104.116.673-5		168,804,945.55		7,977,645		160,827,300.86		160,827,300.86		7,977,644.69		168,804,945.55		7,977,645		160,827,300.86

		19640 Kommunkonto 104 118 316-9		354,428.76		127,677		226,751.52		226,751.52		127,677.24		354,428.76		127,677		226,751.52

		 Kassa och bank		197,537,813.12		-3,563,665		191,792,758.90		201,101,477.85		5,745,054.22		197,537,813.12		5,745,054		170,838,787.28				197,537,119.32		Bank- o postgiro

		 Omsättningstillgångar		244,247,303.00		7,220,308		236,967,775.32		237,026,995.44		7,279,527.68		244,247,303.00		7,279,528		207,314,899.40

		 Tillgångar		682,417,149.00		6,108,614		666,999,926.53		676,308,534.52		15,417,222.47		682,417,149.00		15,417,222		646,624,096.46

		20100 Eget kapital, ingående värde		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21

		 Eget kapital		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21

		 Eget kapital		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21

		22100 Avs.f.pensioner bland.mod		-33,268,996.00		-893,996		-32,375,000.00		-32,375,000.00		-893,996.00		-33,268,996.00		-893,996		-33,268,996.00

		22120 Pensionsskuld MBR		-3,914,791.00		94,000		-4,008,791.00		-4,008,791.00		94,000.00		-3,914,791.00		94,000		-3,914,791.00				-3,914,791.00		MBR

		22200 Avsättn.f.garanti-,vissti		-31,000.00		69,000		-100,000.00		-100,000.00		69,000.00		-31,000.00		69,000		-31,000.00				-33,299,996.00		Avs pension arbtagare

		22500 Avs. Särskild löneskatt		-8,079,240.00		-201,240		-7,878,000.00		-7,878,000.00		-201,240.00		-8,079,240.00		-201,240		-8,079,240.00				-8,079,240.00		Avs löneskat

		22800 Härledd PO		0.00		55,389,225		0.00		-55,389,225.01		0.00		0.00		0		-8,373,396.29

		22830 Avsättning Citybanan		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		 Avsättningar		-45,294,027.00		54,456,989		-44,361,791.00		-99,751,016.01		-932,236.00		-45,294,027.00		-932,236		-53,667,423.29

		 Avsättningar		-45,294,027.00		54,456,989		-44,361,791.00		-99,751,016.01		-932,236.00		-45,294,027.00		-932,236		-53,667,423.29

		23414 FSB 265.437.795-7		-6,608,812.00		0		-6,608,812.00		-6,608,812.00		0.00		-6,608,812.00		0		-6,608,812.00

		23444 Kommuninvest, 72687		-25,910,000.00		80,000		-26,150,000.00		-25,990,000.00		240,000.00		-25,910,000.00		240,000		-25,910,000.00

		23445 Kommuninvest, 55810		-31,000,000.00		0		-31,200,000.00		-31,000,000.00		200,000.00		-31,000,000.00		200,000		-30,900,000.00

		23447 Kommuninvest, 90293 ( 65198)		-28,390,000.00		0		-28,630,000.00		-28,390,000.00		240,000.00		-28,390,000.00		240,000		-28,270,000.00

		23448 Kommuninvest, 70536		-28,475,000.00		0		-28,595,000.00		-28,475,000.00		120,000.00		-28,475,000.00		120,000		-28,415,000.00

		23449 Kommuninvest, 81692		-28,510,000.00		0		-28,660,000.00		-28,510,000.00		150,000.00		-28,510,000.00		150,000		-28,510,000.00

		23451 Kommuninvest, 38356		-45,000,000.00		0		-45,000,000.00		-45,000,000.00		0.00		-45,000,000.00		0		-45,000,000.00

		23453 Kommuninvest, 102593 (71010)		-29,600,000.00		0		-29,750,000.00		-29,600,000.00		150,000.00		-29,600,000.00		150,000		-29,525,000.00

		23454 Kommuninvest, 80346 (79393)		-11,300,000.00		0		-11,540,000.00		-11,300,000.00		240,000.00		-11,300,000.00		240,000		-11,180,000.00

		23456 Kommuninvest 23310		-14,240,000.00		0		-14,560,000.00		-14,240,000.00		320,000.00		-14,240,000.00		320,000		-14,240,000.00

		23457 Kommuninvest, 52745		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		23458 Kommuninvest 57080		-17,000,000.00		0		-17,000,000.00		-17,000,000.00		0.00		-17,000,000.00		0		-17,000,000.00

		23484 Stadshypotek 75763 220305		-6,410,244.00		0		-6,445,272.00		-6,410,244.00		35,028.00		-6,410,244.00		35,028		-6,392,730.00				-269,554,000.00		Lån till kreditinstitut

		23880 Skuld för investeringsbidrag		-3,926,064.00		0		-2,488,545.00		-3,926,064.00		-1,437,519.00		-3,926,064.00		-1,437,519		-3,926,064.00

		23890 Ack.upplösn.investeringsbidrag		1,020,933.89		15,432		933,421.71		1,005,502.38		87,512.18		1,020,933.89		87,512		1,020,933.89

		23930 Nästa års amorteringar		2,890,056.00		0		2,890,056.00		2,890,056.00		0.00		2,890,056.00		0		2,890,056.00

		 Långfristiga skulder		-272,459,130.11		95,432		-272,804,151.29		-272,554,561.62		345,021.18		-272,459,130.11		345,021		-271,966,616.11				-272,459,130.11		Långfristiga skulder

		24200 Kortfr. del av långfr.skuld		-2,890,056.00		0		-2,890,056.00		-2,890,056.00		0.00		-2,890,056.00		0		-2,890,056.00				-2,890,056.00		Kortfristiga skulder kreditinstitut

		24600 Kortfr. skuld till koncenrftg		-28,377,745.01		2,356,564		-30,734,308.52		-30,734,308.52		2,356,563.51		-28,377,745.01		2,356,564		0.00				-28,377,745.01		Ks till koncernbolag

		25100 Leverantörsskulder		-19,955,400.24		8,259,102		-30,085,695.66		-28,214,502.70		10,130,295.42		-19,955,400.24		10,130,295		-42,731,966.65

		25120 Leverantrösskulder interna		-74,081.00		-108,911		0.00		34,830.00		-74,081.00		-74,081.00		-74,081		15,699.00

		25199 Ankomstreg.leverantörsfaktura		8,303,380.84		839,059		4,354,427.94		7,464,321.63		3,948,952.90		8,303,380.84		3,948,953		31,342,400.59				-11,758,272.73		Leverantörsskulder

		25600 Ifo-fil		-32,172.33		8,225		-7,846.13		-40,397.28		-24,326.20		-32,172.33		-24,326		-8,228.00

		26110 Utgående moms 25% förs.inom Sv		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		-102,933.08

		26200 Utgående moms 12%		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		-691.43

		26300 Utgående moms 6%		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		-31.12

		26700 Skattekonto, Skatteverket		0.00		895,253		0.00		-895,253.00		0.00		0.00		0		13,836,165.00

		26800 Moms, redovisningskonto		-125,924.00		-3,100,460		3,633,033.00		2,974,536.00		-3,758,957.00		-125,924.00		-3,758,957		1,978,722.00				-125,924.00		Momsskulder

		27100 Personalens källskatt		-6,918,772.00		-813,472		-6,238,311.64		-6,105,299.64		-680,460.36		-6,918,772.00		-680,460		-13,667,309.00				-6,918,772.00		Personalens källskatt

		27300 Införsel		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		27400 Intresseavdrag		-18.00		0		34.00		-18.00		-52.00		-18.00		-52		-18.00

		27500 Nettolöner		-15,825.83		0		-15,825.83		-15,825.83		0.00		-15,825.83		0		-15,825.83

		27800 Öresutjämning		884.32		-1		0.00		885.03		884.32		884.32		884		884.22

		27810 Nettolön utbetalning		-0.26		0		-0.26		-0.26		0.00		-0.26		0		-0.26

		27960 Löneväxling pension		-351,758.00		-12,000		-267,468.00		-339,758.00		-84,290.00		-351,758.00		-84,290		-363,758.00

		28100 Skulder till staten		-73,036.00		-73,036		0.00		0.00		-73,036.00		-73,036.00		-73,036		0.00

		28202 MJ		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		28203 G.E		-1,434.00		105		-12,908.05		-1,538.50		11,474.05		-1,434.00		11,474		-2,079.06

		28510 Flyktingfond		-5,578,338.94		-192,406		-5,385,932.94		-5,385,932.94		-192,406.00		-5,578,338.94		-192,406		-5,578,338.94

		28511 Fond- flyktingungdomar		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		28990 Övriga kortfristiga skulder		-24,869.07		-2,900		-23,419.07		-21,969.07		-1,450.00		-24,869.07		-1,450		-28,669.07

		29100 Upplupna löner		-4,384,116.39		-4,384,116		-3,584,313.72		0.00		-799,802.67		-4,384,116.39		-799,803		0.00

		29200 Upplupna semesterlöner		-14,734,873.45		4,945,827		-19,680,700.07		-19,680,700.07		4,945,826.62		-14,734,873.45		4,945,827		-19,680,700.07				-14,734,873.45		Semester-ferie- och uppehållslön

		29310 Upplupna sociala avgifter		-9,892,888.27		-9,892,888		-7,381,447.00		0.00		-2,511,441.27		-9,892,888.27		-2,511,441		-1,735,943.27				-9,892,888.27		Uppl soc av

		29330 Uppl. särskild lönesk pension		-8,497,794.00		-1,951,960		-6,545,834.00		-6,545,834.00		-1,951,960.00		-8,497,794.00		-1,951,960		-8,497,794.00

		29340 Upplupen särsk.lönesk.utb.pens		-4,658,163.00		-1,673,455		-2,984,708.00		-2,984,708.00		-1,673,455.00		-4,658,163.00		-1,673,455		-4,658,163.00

		29400 Upplupna räntekostnader		-223,792.09		-251,771		-110,592.32		27,978.86		-113,199.77		-223,792.09		-113,200		-223,792.09

		29500 Förutbetalda hyresintäkter		0.00		0		-471,730.00		0.00		471,730.00		0.00		471,730		0.00

		29600 Upplup. Pens.kostn avg.bestämd		-21,902,000.00		-8,046,000		-13,856,000.00		-13,856,000.00		-8,046,000.00		-21,902,000.00		-8,046,000		-21,902,000.00				-35,057,957.00		Pension, individuell del inkl löneskatt

		29700 Förbet. intäkt/upplup. kostn.		-260,906.26		0		-1,258,947.46		-260,906.26		998,041.20		-260,906.26		998,041		-260,906.26

		29800 Skatteskulder		-3,157,424.00		1,026,630		-4,184,054.00		-4,184,054.00		1,026,630.00		-3,157,424.00		1,026,630		-212,424.00

		29900 Övriga interimsskulder		-14,178,818.88		-14,004,510		-7,114,854.13		-174,309.14		-7,063,964.75		-14,178,818.88		-7,063,965		-87,339.99				-19,047,633.62		Upplupna kostnader/ förutbet int

		29910 För.utb. Statsbidrag		-1,163,797.92		997,601		-598,990.58		-2,161,399.06		-564,807.34		-1,163,797.92		-564,807		-4,005,636.00

		29990 Interimssk. periodis. lev.fakt		-109,547.96		-65,511		-3,482,009.59		-44,037.00		3,372,461.63		-109,547.96		3,372,462		0.00				-10,475,165.66		Övrigt

		 Kortfristiga skulder		-139,279,287.74		-25,245,032		-138,928,458.03		-114,034,255.75		-350,829.71		-139,279,287.74		-350,830		-79,480,732.31

		 Skulder		-411,738,417.85		-25,149,600		-411,732,609.32		-386,588,817.37		-5,808.53		-411,738,417.85		-5,809		-351,447,348.42

		 Eget kap.Avsätt&Skulder		-667,937,971.06		29,307,389		-666,999,926.53		-697,245,359.59		-938,044.53		-667,937,971.06		-938,045		-616,020,297.92

				14,479,177.94		35,416,003		0.00		-20,936,825.07		14,479,177.94		14,479,177.94		14,479,178		30,603,798.54



												Årets resultat		-682,417,149.00
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		Kassaflödesanalys

		Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

		En översiktlig granskning görs för att säkerställa att den i rapporten tillämpade modellen synes överensstämma med Rådet för kommunal redovisning R13. 

		Noteras en avvikelse ska kommunen enligt 4 kap. 3 § tredje stycket LKBR lämna upplysning om skälen för avvikelse från denna rekommendation i en not.

		Räkenskapsårets kassaflöden ska i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer: 
• löpande verksamhet, 
• investeringsverksamhet, 
• finansieringsverksamhet, 

och i förekommande fall • bidrag till infrastruktur.

						Kommunen				Kommunkoncernen

		Tabell till rapport		Sammanställning kassaflödesanalys		2019		2018		2019		2018

				Löpande verksamheten		 		 		 		 

				Investeringsverksamheten		 		 		 		 

				Finaniseringsverksamheten		 		 		 		 

				Periodens kassaflöde		0		0		0		0

				Likvida medel vid årets början		 		 		 		 

				Likvida medel vid årets slut		 		 		 		 

		Slutsats

		Kommunen upprättar ingen KFA i delår då det inte finns något formellt krav. 





7. Sammanställd räkenskaper

						10/9/19 9:44		ckvist

						10/9/19 9:44		ckvist

		Sammanställd räkenskaper

		Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

		I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:

		Namn		Ägandeandel

		Uppfyller kommunens bolag inte kraven krävs ingen sammanställd redovisning, ingår denna i delårsrapporten bör kommunen överväga om denna bör göra det.

		Resultaträkning- koncernen

		Tabell till rapport		Belopp i mkr				2019		2018

				Verksamhetens nettokostnader				 		 

				Skatteintäkter och statsbidrag				 		 

				Finansnetto 				 		 

				Skatt  				 		 

				Årets resultat				 		 

				Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag				 		 

		Årets resultat exklusive koncernjusteringar fördelas enligt nedan:

		Tabell till rapport		Årets resultat				2019		2018

				XX				 		 

				XX				 		 

				XX				 		 

				XX				 		 

				Årets resultat utan kommunen				0		0



				Kommunen				0.00		0.00

				Elimineringar				0.00		0.00



				Koncernens årsresultat				0		0

		Granskning av den sammanställda redovisningen har skett genom översiktlig granskning av konsernredovisningen, Ref. XX, och om så bedöms erfordras inhämtas koncernverifikation för att säkerställa en fungerande rutin hos förvaltningen.



		Slutsats

		Det finns ingen koncernredovisning för delår 2019 och inga kommentarer kan lämnas. 





8. Driftredovisning



						10/9/19 14:56		ckvist

						10/9/19 14:56		ckvist

		Driftredovisning

		Enligt RKR R17 Delårsrapport sak delårsrapporten innehålla en översiktlig beskrivning av kommunens driftredovisning. 

		En översiktlig granskning görs för att säkerställa att:



		Ja/Nej																		Kommentar:

		Ja		1. Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i sammanfattning 

		Ja		2. Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen 

		Ja		3. Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning 

		Ja		4. Jämförelse görs med tidigare år 

		Ja		5. Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål 





		Driftredovisning från delårsraport













						[INFOGA TABELL ÖVER DRIFTREDOVISNING FRÅN DELÅRSRAPPORT]



























		Slutsats

		Driftredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med rekommendationer. Vi bedömer att driftredovisningen utifrån ovanstående genomgång i all väsentlighet ger en rättvisande bild av faktiska förhållanden.





Prognosunderlag

		Skatter och bidrag 2019-2026		1907		Surahammar														2019-08-022

		19:35		Skriv in kommunens kommunkod i cellen B1

		Belopp i tkr				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Skatteintäkter				469,313		468,197		482,243		500,086		519,090		539,334		560,907		583,344

		Inkomstutjämningsbidrag/-avgift				112,938		124,735		128,494		133,254		138,308		143,680		149,388		155,319

		Kostnadsutjämning				-11,524		-6,231		-6,285		-6,335		-6,382		-6,427		-6,470		-6,512

		Regleringsbidrag/-avgift				7,049		11,197		11,797		9,101		6,158		3,020		-241		-3,633

		Strukturbidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		Införandebidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		LSS-utjämning (inkl införanderegler)				-4,884		-3,520		-3,550		-3,578		-3,605		-3,630		-3,655		-3,678

		Summa intäkter				572,892		594,379		612,700		632,528		653,567		675,976		699,929		724,840

		Slutavräkning 2018, korrigering				441		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2019				-5,049		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2020				0		0		0		0		0		0		0		0

		Fastighetsavgift				21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585

		Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)				589,651		615,964		634,285		654,113		675,153		697,562		721,514		746,425



		Kronor per invånare				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Skatteintäkter				46,754		46,210		47,191		48,547		50,018		51,606		53,313		55,090

		Inkomstutjämningsbidrag/-avgift				11,251		12,311		12,574		12,936		13,327		13,748		14,199		14,668

		Kostnadsutjämning				-1,148		-615		-615		-615		-615		-615		-615		-615

		Regleringsbidrag/-avgift				702		1,105		1,154		884		593		289		-23		-343

		Strukturbidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		Införandebidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		LSS-utjämning (inkl införanderegler)				-487		-347		-347		-347		-347		-347		-347		-347

		Summa intäkter				57,072		58,664		59,957		61,405		62,976		64,681		66,527		68,452

		Slutavräkning 2018, korrigering				44		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2019				-503		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2020				0		0		0		0		0		0		0		0

		Fastighetsavgift				2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038

		Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)				58,742		60,794		62,069		63,500		65,056		66,746		68,578		70,491



		Basuppgifter		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Uppräkningsfaktorer

		Riket, fastställt för 2019		4.00		3.90				 

		Riket, fastställt för 2020				0.0		0.0

		Sveriges Kommuner och Landstings prognos		3.70		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00



		Antal invånare den 1.11 året innan

		Antal invånare i riket 		10,104,036		10,215,309		10,311,365		10,399,581		10,482,963		10,561,549		10,636,089		10,708,033		10,777,839

		Förändring i riket i procent						0.94		0.86		0.80		0.75		0.71		0.68		0.65

		Antal invånare i kommunen enligt riksprognos		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589



		Skatteunderlag inkomstår 2017 och 2018

		Riket, miljoner kr		2,180,827		0

		Kommunen, tkr		1,946,769		1,974,295



		Skattesatser

		Kommunens skattesats				22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31

		Länsvis skattesats avgift 85%/bidrag 95%				20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19



		Inkomstutjämning

		Medelskattekraft i riket, fastställd		223,844		230,685		0

		Medelskattekraft i riket, prognos		223,823		228,248		233,132		238,089		244,934		252,350		260,354		268,949		277,895

		Garanterad skattekraft, riket				265,288		268,102		273,802		281,674		290,203		299,407		309,291		319,579

		Uppräknat skatteunderlag kommunen, tkr				2,103,601		2,098,599		2,161,557		2,241,534		2,326,712		2,417,454		2,514,152		2,614,718

		Garanterat skatteunderlag, tkr				2,662,958		2,716,407		2,797,986		2,901,525		3,011,722		3,129,104		3,254,054		3,384,025

		Underlag för inkomstutjämning				559,357		617,809		636,430		659,991		685,009		711,649		739,902		769,306



		Regleringsbidrag/avgift 

		Anslag kommunalek. utj.		70,339		78,589		84,129		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969

		Inkomstutjämningsbidrag, netto		67,693		70,395		71,672		73,892		76,627		79,615		82,800		86,112		89,556

		Kostnadsutjämning, netto		-32		-32		0		0		0		0		0		0		0

		Strukturbidrag		1,055		1,052		1,062		1,071		1,080		1,088		1,096		1,103		1,110

		Införandebidrag		34		0		0		0		0		0		0		0		0

		Regleringsbidrag/avgift

		Miljoner kronor		1,589		7,173		11,395		12,005		9,262		6,267		3,073		-245		-3,697

		Kronor per invånare		157		702		1105		1154		884		593		289		-23		-343





Blad 1 Totala intäkter

		Totala intäkter		Surahammar

		4/13/21						 

		Rikets skatteunderlag		Eget skatteunderlag				Antal invånare				Kostnadsutjämning				Skattesats				Statsbidrag				Fastighetsavgift

		Kommunförbundet		Riksprognos				Riksprognos				Senaste utfall utan pris





		 				 		 		 		 



				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

				tkr		tkr		tkr		tkr		tkr		tkr		tkr		tkr				kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv



		Skatteintäkter		469,313		468,197		482,243		500,086		519,090		539,334		560,907		583,344				46,754		46,210		47,191		48,547		50,018		51,606		53,313		55,090



		Inkomstutjämning		112,938		124,735		128,494		133,254		138,308		143,680		149,388		155,319				11,251		12,311		12,574		12,936		13,327		13,748		14,199		14,668



		Kostnadsutjämning		-11,524		-6,231		-6,285		-6,335		-6,382		-6,427		-6,470		-6,512				-1,148		-615		-615		-615		-615		-615		-615		-615



		Regleringspost		7,049		11,197		11,797		9,101		6,158		3,020		-241		-3,633				702		1,105		1,154		884		593		289		-23		-343



		Strukturbidrag		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0



		Införandebidrag		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0



		LSS-utjämning 		-4,884		-3,520		-3,550		-3,578		-3,605		-3,630		-3,655		-3,678				-487		-347		-347		-347		-347		-347		-347		-347



		Summa intäkter		572,892		594,379		612,700		632,528		653,567		675,976		699,929		724,840				57,072		58,664		59,957		61,405		62,976		64,681		66,527		68,452



		Slutavräkning 2018 korrigering		441																		44



		Slutavräkning 2019		-5,049		0																-503



		Slutavräkning 2020				0



		Fastighetsavgift		21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585				2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038



		Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt		589,651		615,964		634,285		654,113		675,153		697,562		721,514		746,425				58,742		60,794		62,069		63,500		65,056		66,746		68,578		70,491



		Skatteintäkter		464,706		468,197		482,243		500,086		519,090		539,334		560,907		583,344



		Gen. Stb o utj		124,945		147,767		152,041		154,027		156,063		158,228		160,607		163,082



















































































































Blad 2 Indata

				1907		 																		SKL				Riksprognos				Senaste utfall utan pris				Oförändrat				Oförändrad				Ej värdesäkrat				Med fastighetavgift nominellt oförändrad

		Surahammar																						Egen prognos				Egen prognos				Senaste utfall med pris				Egen prognos				Förändrad				Värdesäkrat				Utan fastighetsavgift

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				1				1		1		Demografi utan pris				1				1				1				Egen prognos

																																Demografi med pris																1

		Uppräkningsfaktorer																														1

		Rikets skatteunderlag, %

		Fastställt för 2019		4.00		3.90				 

		Fastställt för 2020

		Sveriges Kommuner och Landstings prognos		3.70		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00

		Egna antaganden

		Beskattningsutfall inkomstår 2018		0.00



		Kommunens skatteunderlag, %

		Riksprognos		1.41		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00

		Egna antaganden		1.41		2.03		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		3.99		3.99

		Beskattningsutfall inkomstår 2018		1.41



		Skatteunderlag inkomstår 2017 och 2018

		Riket, miljoner kr		2,180,826.9

		Kommunen, tkr		1,946,769		1,974,295





		Antal invånare den 1.11 året innan

		Riket

		Förändring i procent				1.1013		0.9403		0.8555		0.8018		0.7497		0.7058		0.6764		0.6519

		Antal invånare i riket 		10,104,036		10,215,309		10,311,365		10,399,581		10,482,963		10,561,549		10,636,089		10,708,033		10,777,839



		Kommunen

		Enligt riksprognos		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589

		Egna antaganden		10,033		10,038



		Anslag kommunalek. utj.		70,339		78,589		84,129		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969

		Värdesäkrad beräkning										90,121		93,429		96,903		100,583		104,378



		Inkomstutjämningsbidrag, netto

		SKL:s bedömning		67,693		70,395		71,672		73,892		76,627		79,615		82,800		86,112		89,556

		Egen bedömning 		67,693		70,395		0		0		0		0		0		0		0



		Kostnadsutjämning, netto

		Miljoner kronor		-32		-32



		Strukturbidrag

		Miljoner kronor		1,055		1,052		1,062		1,071		1,080		1,088		1096		1103		1110



		Införandebidrag

		Miljoner kronor		34		0



		Regleringsbidrag/-avgift

		Miljoner kronor		1,589		7,173		11,395		12,005		9,262		6,267		3,073		-245		-3,697

		Kronor per invånare		157		702		1105		1154		884		593		289		-23		-343

		Om egen prognos rikets skatteunderlag och/eller anslag						0		0		0		0		0		0		0



		Garantinivå, procent				115%		115%		115%		115%		115%		115%		115%		115%



		Konsumentprisindex

		Sveriges Kommuner och Landsting:s prognos		2.0		1.9		2.0		2.3		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4



		Skattesatser						+/–		+/–		+/–		+/–		+/–		+/–		+/–

		Ändrad skattesats, procentenheter

		Kommunens skattesats		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31

		Länsvis skattesats, 95%				20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19

		               -"-        , 85%				18.12		18.12		18.12		18.12		18.12		18.12		18.12		18.12



		Kostnadsutjämning

		Kostnadsutjämning 2019 och 2020				-1,148		-615



		LSS-utjämning

		Bidrag/avgift (exkl. införanderegler)				-487		-347		-347		-347		-347		-347		-347		-347



		Antal invånare den 1.1

		Totalt		10,037		10,088

		1-5 år		563		584

		6-12 år		838		839

		6 år		117		123

		7-15 år		1,052		1,066

		16-18 år		355		362

		65-79 år		1,938		1,923

		80-89 år		514		504

		90-		82		92



		Totalt, 10 år innan		10,122		10,062		9,980		9,949		9,871		9,890		9,834		9,918		9,985

		Totalt, 5 år innan		9,890		9,834		9,918		9,985		10,059		10,037		10,088		0		0

		1-5 år, 5 år innan		525		534		533		572		541		563		584		0		0

		7-18 år, 5 år innan		1,315		1,302		1,306		1,337		1,374		1,407		1,428		0		0



		Antal invånare den 1.11

		Totalt 5 år innan		9,842		9,903		9,990		10,048		10,033		10,038		0		0		0



		Fastighetsavgift

		Fastigh.avg prognos nominellt tkr		21,126		21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585

		   Kr/Inv		2,106		2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038

		Egen prognos (anges i tkr)		21,126

		   Kr/Inv		2,106		0		0		0		0		0		0		0		0

		Aktuell serie tkr		21,126		21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585

		Aktuell serie kr/inv		2,106		2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038



		Uppräkningsfaktorer värdesäkrat statsbidrag

		Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Arbetskraftskostnader		3.2		2.6		3.2		3.2		2.9		3.0		3.2		3.3		3.3

		Övrig förbrukning		2.5		2.2		2.4		2.4		2.5		2.6		2.6		2.6		2.6

		Prisförändring		2.9		2.5		3.0		2.9		2.8		2.9		3.0		3.1		3.1



		Värdesäkrad skup

		Befolkning				1.1		0.9		0.9		0.8		0.7		0.7		0.7		0.7

		PKV				2.5		3.0		2.9		2.8		2.9		3.0		3.1		3.1

		Uppräkningsfaktor				3.6		4.0		3.8		3.6		3.7		3.7		3.8		3.8







































































Blad 3 Inkomstutjämning

		Inkomstutjämning						Rikets skatteunderlag				Kommunförbundet



		Kommunens skatte-						Eget skatteunderlag				Riksprognos

		underlag inkomståret 2017, tkr		1,946,769

								Antal invånare				Riksprognos



				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026



		Uppräkningsfaktorer, %

		Riket, fastställt för 2019		4.00		3.90

		Riket, fastställt för 2020				0.00		0.00

		Riksprognos		3.70		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00

		Eget skatteunderlag		1.41		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00



		Medelskattekraft, kr/inv

		Fastställt för 2019 och 2020		223,844		230,685		0

		Prognos		223,823		228,248		233,132		238,089		244,934		252,350		260,354		268,949		277,895



		Garanterad skattekraft, riket				265,288		268,102		273,802		281,674		290,203		299,407		309,291		319,579



		Antal invånare 1/11 året innan				10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589





		Skatteutjämningsunderlag, tkr				2,103,601		2,098,599		2,161,557		2,241,534		2,326,712		2,417,454		2,514,152		2,614,718





		Garanterat skatteunderlag, tkr				2,662,958		2,716,407		2,797,986		2,901,525		3,011,722		3,129,104		3,254,054		3,384,025





		Underlag för inkomstutjämning, tkr				559,357		617,809		636,430		659,991		685,009		711,649		739,902		769,306





		Kommunen 

		Skattekraft, kr/inv				209,564		207,126		211,523		217,604		224,197		231,313		238,965		246,928

		Skattekraft i procent av rikets				90.8%		88.8%		88.8%		88.8%		88.8%		88.8%		88.9%		88.9%



		Länsvis skattesats avgift 85%/bidrag 95%				20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19





		Inkomstutjämningsbidrag

		kronor per invånare				11,251		12,311		12,574		12,936		13,327		13,748		14,199		14,668

		tkr				112,938		124,735		128,494		133,254		138,308		143,680		149,388		155,319



		Inkomstutjämningsavgift

		kronor per invånare				0		0		0		0		0		0		0		0

		tkr				0		0		0		0		0		0		0		0



		Skatteunderlag

		Riket		1.0370		1.0310		1.0310		1.0300		1.0370		1.0380		1.0390		1.0400		1.0400

		Kommunen		1.0141		1.0310		1.0310		1.0300		1.0370		1.0380		1.0390		1.0400		1.0400

		Riket, utan fastställda		1.037		1.031		1.031		1.030		1.037		1.038		1.039		1.040		1.040

























































































































































Blad 4 Kostnadsutjämning

		Kostnadsutjämning				Senaste utfall utan pris

		Kronor per invånare





				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Bidrag/avgift totalt		-1,148		-615		-615		-615		-615		-615		-615		-615



		Kpi, procent				2.0		2.3		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4



		förändring inom

		Barnomsorg				229		0		0		0		0		0		0

		Grundskola				-9		0		0		0		0		0		0

		Gymnasieskola				26		0		0		0		0		0		0

		Äldreomsorg				42		0		0		0		0		0		0

		Befolkningsförändring				13		0		0		0		0		0		0

		  därav eftersläpningseffekter				0		0		0		0		0		0		0

		Totalt				301		0		0		0		0		0		0



		Andel av totalbefolkning

		den 1.1 året innan



		Andel 1-5 år

		   riket		6.00		5.96		5.91		5.86		5.83		5.78		5.79		5.81

		   kommunen		5.61		5.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				-0.39		-0.18		-5.91		-5.86		-5.83		-5.78		-5.79		-5.81

		Andel 6-12 år

		   riket		8.33		8.41		8.43		8.44		8.41		8.39		8.30		8.24

		   kommunen		8.35		8.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.02		-0.09		-8.43		-8.44		-8.41		-8.39		-8.30		-8.24

		Andel 6 år

		   riket		1.20		1.21		1.20		1.20		1.19		1.20		1.16		1.14

		   kommunen		1.17		1.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				-0.03		0.01		-1.20		-1.20		-1.19		-1.20		-1.16		-1.14

		Andel 7-15 år

		   riket		10.48		10.59		10.67		10.72		10.77		10.76		10.76		10.71

		   kommunen		10.48		10.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.01		-0.03		-10.67		-10.72		-10.77		-10.76		-10.76		-10.71

		Andel 16-18 år

		   riket		3.22		3.25		3.28		3.35		3.39		3.44		3.48		3.54

		   kommunen		3.54		3.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.32		0.34		-3.28		-3.35		-3.39		-3.44		-3.48		-3.54

		Andel 65-79

		   riket		14.76		14.80		14.80		14.84		14.87		14.82		14.70		14.53

		   kommunen		19.31		19.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				4.55		4.27		-14.80		-14.84		-14.87		-14.82		-14.70		-14.53

		Andel 80-89 

		   riket		4.10		4.14		4.21		4.27		4.36		4.54		4.77		5.04

		   kommunen		5.12		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				1.02		0.85		-4.21		-4.27		-4.36		-4.54		-4.77		-5.04

		Andel 90-

		   riket		0.96		0.96		0.95		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96

		   kommunen		0.82		0.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				-0.15		-0.05		-0.95		-0.96		-0.96		-0.96		-0.96		-0.96



		Prislappar i kostnadsutjämning



		1-5 år		110,260		114,044		114,044		114,044		114,044		114,044		114,044		114,044

		6-12 år		16,933		17,565		17,565		17,565		17,565		17,565		17,565		17,565

		6 år		57,629		57,926		57,926		57,926		57,926		57,926		57,926		57,926

		7-15 år		104,017		107,205		107,205		107,205		107,205		107,205		107,205		107,205

		16-18 år		132,709		133,159		133,159		133,159		133,159		133,159		133,159		133,159

		65-79 år		19,198		19,915		19,915		19,915		19,915		19,915		19,915		19,915

		80-89 år		119,333		123,041		123,041		123,041		123,041		123,041		123,041		123,041

		90-		307,035		312,626		312,626		312,626		312,626		312,626		312,626		312,626









		Befolkningsuppgifter riket

mnor2: mnor2:
Befolkningsuppgifterna per 1/1 är samma som de som SCB redovisar per 31/12 året innan.

				31/12 2017		31/12 2018		31/12 2019		31/12 2020		31/12 2021		31/12 2022		31/12 2023		31/12 2024

		1-5 år		607,451		610,134		610,665		610,127		611,568		611,698		616,539		623,141

		6-12 år		843,059		860,540		870,038		878,672		883,320		887,865		884,324		883,712

		6 år		121,070		123,497		123,502		125,422		124,630		127,174		123,455		122,537

		7-15 år		1,060,116		1,083,636		1,101,926		1,116,167		1,130,342		1,138,254		1,146,585		1,148,597

		16-18 år		325,507		332,330		339,150		349,198		356,028		364,013		370,880		379,154

		65-79 år		1,493,476		1,513,578		1,528,416		1,545,504		1,560,899		1,567,079		1,565,423		1,558,642

		80-89 år		415,286		423,830		435,161		445,076		458,237		479,869		507,989		540,325

		90-		97,384		98,303		98,599		99,745		100,611		101,471		101,736		102,447

		Totalt		10,120,242		10,230,185		10,326,381		10,414,725		10,498,228		10,576,928		10,651,577		10,723,626













































































































































































































































































Andel 1-5 år	2019	2020	2021	2022	2023	-0.39309091244072736	-0.17500006396187295	-5.9136400254842432	-5.8583111892056676	-5.8254402552506956	









Andel 6-12 år	2019	2020	2021	2022	2023	1.868497542348635E-2	-9.4961535701711952E-2	-8.4253912382276024	-8.4368238239607862	-8.4139913897850196	









Andel 6 år	2019	2020	2021	2022	2023	-3.0628307724358761E-2	1.2087949994115332E-2	-1.1959853117951003	-1.2042756769861902	-1.187152727107851	









Andel 7-15 år	2019	2020	2021	2022	2023	6.0154364501698865E-3	-2.5525407328924388E-2	-10.670979503855223	-10.717200886245196	-10.766978960639834	









Andel 16-18 år	2019	2020	2021	2022	2023	0.32051800213239412	0.33989803371675897	-3.2843064767802002	-3.3529257853663923	-3.3913151819526117	









Andel 65-79	2019	2020	2021	2022	2023	4.551243242291287	4.2670358675164017	-14.801080843327396	-14.839604502279224	-14.868213950011375	









Blad 5 Inför.- o strukturbidrag

		Införande- och strukturbidrag		1907

		Kronor per invånare



										2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026







		Strukturbidrag 2013 kr/inv				0

		Därav 2004 års std för svagt bef				0

		Övriga delar av strukt				0

		Uppräknad skattekraft 14 				0

		0,22 % av skattekraft 14				0

		Reducerat strukturbidr 0,22% av rest				0

		Strukturbidrag 								0		0		0		0		0		0		0		0







		Införandebidrag

		Införandebidrag avseende 2016 års förändring								0

		Ev. nytt införandebidrag p.g.a. utredning av kostnadsutjämningen								0		0		0		0		0		0		0		0

		Summa införandebidrag								0		0		0		0		0		0		0		0



















































































Blad 6 Befolkningsförändringar

		Befolkningsförändringar

		Kronor per invånare

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Ersättning för förändring av totalfolkmängd

		Totalt				10,037		10,088		0		0		0		0		0		0

		Totalt, 10 år innan				10,122		10,062		0		0		0		0		0		0

		Förändring, procent				-0.8		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning per procentenhet		100

		Gräns för ersättning		2.0

		Ersättning				0		0		0		0		0		0		0		0



		Ersättning för förändring av antalet elever

		Befolkning riket

		1-5 år 1.1, 5 år innan				572,167		579,514		585,676		592,279		597,351		607,451		610,134		610,665

		1-5 år 1.1 året innan				607,451		610,134		610,665		610,127		611,568		611,698		616,539		623,141

		Förändring, procent				6.2		5.3		4.3		3.0		2.4		0.7		1.0		2.0



		7-18 år 1.1, 5 år innan				1,252,764		1,260,006		1,276,049		1,303,023		1,342,988		1,385,623		1,415,966		1,441,076

		7-18 år 1.1 året innan				1,385,623		1,415,966		1,441,076		1,465,365		1,486,370		1,502,267		1,517,465		1,527,751

		Förändring, procent				10.6		12.4		12.9		12.5		10.7		8.4		7.2		6.0



		Befolkning i kommunen

		1-5 år 1.1 5 år innan				525		534		533		572		541		563		584		0

		1-5 år 1.1 året innan				563		584		0		0		0		0		0		0

		Förändring, procent				7.2		9.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



		7-18 år, 5 år innan				1,315		1,302		1,306		1,337		1,374		1,407		1,428		0

		7-18 år, året innan				1,407		1,428		0		0		0		0		0		0

		Förändring, procent				7.0		9.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



		Ersättning för ökat antal förskolebarn och elever 

		Ersättning per barn/elev		12,000

		Icke ersatt ökning utöver riket, procent		2.00



		Gräns för ersättning förskolebarn				8.2		7.3		6.3		5.0		4.4		2.7		3.0		4.0

		Ersatta ökning, procent				0.0		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning				0		13		0		0		0		0		0		0



		Gräns för ersättning elever				12.6		14.4		14.9		14.5		12.7		10.4		9.2		8.0

		Ersatta ökning, procent				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning				0		0		0		0		0		0		0		0



		Ersättning för minskat elevantal

		Ersättning per elev		12,300

		Icke ersatt minskning utöver riket, procent		-2.0



		Gräns för ersättning				-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0

		Ersatta minskning, procent				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning				0		0		0		0		0		0		0		0



		Summa ersättning, kr per invånare				0		13		0		0		0		0		0		0

		Ersättning för eftersläpning



		Folkmängd 1 nov

		året innan		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589

		2 år innan		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521

		3 år innan		9,990		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451

		4 år innan		9,903		9,990		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378

		5 år innan		9,842		9,903		9,990		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301



		Procentuell förändring

						-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.7%

						0.6%		-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%

						0.9%		0.6%		-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%

						0.6%		0.9%		0.6%		-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%



		Genomsnitt på 5 år				0.48%		0.34%		0.4%		0.4%		0.7%		0.8%		0.8%		0.7%



		Gräns på 5 år		1.20%



		Procentuell förändring nov - nov				0.0%		0.94%		0.86%		0.80%		0.75%		0.70%		0.67%		0.65%



		Gräns, nov - nov		1.20%



		Antal ersatta personer						0		0		0		0		0		0		0



		Utbetalat året innan, mnkr						108,463		129,701		134,006		136,020		138,083		140,273		142,676

		Korrigerad utbetalning						108,463		129,701		134,006		136,020		138,083		140,273		142,676



		Ersättning per ersatt						0		0		0		0		0		0		0



		Eftersläpningsersättning, tusentals kronor				0		0		0		0		0		0		0		0

		Eftersläpningsersättning, kr per inv				0		0		0		0		0		0		0		0

































Ersättning för eftersläpningseffekter utgår om befolkningsökningen överstiger vissa gränsvärden. Om rad 77 visar positivt värde utgår sådan ersättning enligt den befolkningsprognos per 1.11 som finns på Indatabladet, rad 30. Vill du att denna ersättning skall ingå i kostnadsutjämningen måste du välja "Demografi med/utan pris" på blad 4 Kostnadsutjämning.




kommunkoder

		Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod

		A						H												S

		Ale		1440				Habo		643				Lidingö		186				Sala		1981				Uppsala		380

		Alingsås		1489				Hagfors		1783				Lidköping		1494				Salem		128				Uppvidinge		760

		Alvesta		764				Hallsberg		1861				Lilla Edet		1462				Sandviken		2181				V

		Aneby		604				Hallstahammar		1961				Lindesberg		1885				Sigtuna		191				Vadstena		584

		Arboga		1984				Halmstad		1380				Linköping		580				Simrishamn		1291				Vaggeryd		665

		Arjeplog		2506				Hammarö		1761				Ljungby		781				Sjöbo		1265				Valdemarsvik		563

		Arvidsjaur		2505				Haninge		136				Ljusdal		2161				Skara		1495				Vallentuna		115

		Arvika		1784				Haparanda		2583				Ljusnarsberg		1864				Skellefteå		2482				Vansbro		2021

		Askersund		1882				Heby		331				Lomma		1262				Skinnskatteberg		1904				Vara		1470

		Avesta		2084				Hedemora		2083				Ludvika		2085				Skurup		1264				Varberg		1383

		B						Helsingborg		1283				Luleå		2580				Skövde		1496				Vaxholm		187

		Bengtsfors		1460				Herrljunga		1466				Lund		1281				Smedjebacken		2061				Vellinge		1233

		Berg		2326				Hjo		1497				Lycksele		2481				Sollefteå		2283				Vetlanda		685

		Bjurholm		2403				Hofors		2104				Lysekil		1484				Sollentuna		163				Vilhelmina		2462

		Bjuv		1260				Huddinge		126				M						Solna		184				Vimmerby		884

		Boden		2582				Hudiksvall		2184				Malmö		1280				Sorsele		2422				Vindeln		2404

		Bollebygd		1443				Hultsfred		860				Malung-Sälen		2023				Sotenäs		1427				Vingåker		428

		Bollnäs		2183				Hylte		1315				Malå		2418				Staffanstorp		1230				Vårgårda		1442

		Borgholm		885				Håbo		305				Mariestad		1493				Stenungsund		1415				Vänersborg		1487

		Borlänge		2081				Hällefors		1863				Mark		1463				Stockholm		180				Vännäs		2460

		Borås		1490				Härjedalen		2361				Markaryd		767				Storfors		1760				Värmdö		120

		Botkyrka		127				Härnösand		2280				Mellerud		1461				Storuman		2421				Värnamo		683

		Boxholm		560				Härryda		1401				Mjölby		586				Strängnäs		486				Västervik		883

		Bromölla		1272				Hässleholm		1293				Mora		2062				Strömstad		1486				Västerås		1980

		Bräcke		2305				Höganäs		1284				Motala		583				Strömsund		2313				Växjö		780

		Burlöv		1231				Högsby		821				Mullsjö		642				Sundbyberg		183				Y

		Båstad		1278				Hörby		1266				Munkedal		1430				Sundsvall		2281				Ydre		512

		D						Höör		1267				Munkfors		1762				Sunne		1766				Ystad		1286

		Dals-Ed		1438				J						Mölndal		1481				Surahammar		1907				Å

		Danderyd		162				Jokkmokk		2510				Mönsterås		861				Svalöv		1214				Åmål		1492

		Degerfors		1862				Järfälla		123				Mörbylånga		840				Svedala		1263				Ånge		2260

		Dorotea		2425				Jönköping		680				N						Svenljunga		1465				Åre		2321

		E						K						Nacka		182				Säffle		1785				Årjäng		1765

		Eda		1730				Kalix		2514				Nora		1884				Säter		2082				Åsele		2463

		Ekerö		125				Kalmar		880				Norberg		1962				Sävsjö		684				Åstorp		1277

		Eksjö		686				Karlsborg		1446				Nordanstig		2132				Söderhamn		2182				Åtvidaberg		561

		Emmaboda		862				Karlshamn		1082				Nordmaling		2401				Söderköping		582				Ä

		Enköping		381				Karlskoga		1883				Norrköping		581				Södertälje		181				Älmhult		765

		Eskilstuna		484				Karlskrona		1080				Norrtälje		188				Sölvesborg		1083				Älvdalen		2039

		Eslöv		1285				Karlstad		1780				Norsjö		2417				T						Älvkarleby		319

		Essunga		1445				Katrineholm		483				Nybro		881				Tanum		1435				Älvsbyn		2560

		F						Kil		1715				Nykvarn		140				Tibro		1472				Ängelholm		1292

		Fagersta		1982				Kinda		513				Nyköping		480				Tidaholm		1498				Ö

		Falkenberg		1382				Kiruna		2584				Nynäshamn		192				Tierp		360				Öckerö		1407

		Falköping		1499				Klippan		1276				Nässjö		682				Timrå		2262				Ödeshög		509

		Falun		2080				Knivsta		330				O						Tingsryd		763				Örebro		1880

		Filipstad		1782				Kramfors		2282				Ockelbo		2101				Tjörn		1419				Örkelljunga		1257

		Finspång		562				Kristianstad		1290				Olofström		1060				Tomelilla		1270				Örnsköldsvik		2284

		Flen		482				Kristinehamn		1781				Orsa		2034				Torsby		1737				Östersund		2380

		Forshaga		1763				Krokom		2309				Orust		1421				Torsås		834				Österåker		117

		Färgelanda		1439				Kumla		1881				Osby		1273				Tranemo		1452				Östhammar		382

		G						Kungsbacka		1384				Oskarshamn		882				Tranås		687				Östra Göinge		1256

		Gagnef		2026				Kungsör		1960				Ovanåker		2121				Trelleborg		1287				Överkalix		2513

		Gislaved		662				Kungälv		1482				Oxelösund		481				Trollhättan		1488				Övertorneå		2518

		Gnesta		461				Kävlinge		1261				P						Trosa		488

		Gnosjö		617				Köping		1983				Pajala		2521				Tyresö		138

		Gotland		980				L						Partille		1402				Täby		160

		Grums		1764				Laholm		1381				Perstorp		1275				Töreboda		1473

		Grästorp		1444				Landskrona		1282				Piteå		2581				U

		Gullspång		1447				Laxå		1860				R						Uddevalla		1485

		Gällivare		2523				Lekeberg		1814				Ragunda		2303				Ulricehamn		1491

		Gävle		2180				Leksand		2029				Robertsfors		2409				Umeå		2480

		Göteborg		1480				Lerum		1441				Ronneby		1081				Upplands Väsby		114

		Götene		1471				Lessebo		761				Rättvik		2031				Upplands-Bro		139
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Balansräkning

Kommentar

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 
på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda 
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 
Vi har granskat att: 
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt 

existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade 
samt inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel

 Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet 
värderats enligt principerna i LKBR  

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

Belopp i mnkr 31-dec 31-dec
2020 2019

Balansomslutning 2 304 2 140
Redovisat eget kapital 1 408 1 349
Ansvarsförbindelser, pensioner 437 449
Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 971 900
Redovisad soliditet 61,1% 63,0%
Anläggningstillgångar 2 004 1 952
Omsättningstillgångar 297 185
Avsättningar 49 52
Långfristiga skulder 573 482
Kortfristiga skulder 274 257


Administration



		Datum för senaste dataöverföring

		8/21/19

		Finlnamn senaste överföringen

		G:\Avd ekonomi & styrning\EkAnalys\Gemens_kataloger_EkAnalys\Finspec\Modellen Skatter och bidrag\2019\Kommun\Uppdateringsfiler\Uppdateringsfil-19035nr4.xls



		Från cirkulär		Datum		Denna lista fylls på automatiskt varje gång du uppdaterar

		19:6		2/15/19		Skatteunderlagsprognos (B9-J9)

						Inkomstutjämningsbidrag netto (D36-J36)

						Konsumentprisindex (B56-J56)

						Prisindex för kommunal verksamhet, PKV (B99-J101)

		19:21		5/2/19		Slutavräkning 2019 (Blad 1,H30)

						Skatteunderlagsprognos (B9-J9)

						Befolkningsprognos riket (D26-J26)

						Kommunvis befolkningsframskrivning (D29-J29)

						Inkomstutjämningsbidrag netto (D36-J36)

						Strukturbidrag (D43-J43)

						Konsumentprisindex (B56-J56)

						Preliminär kostnadsutjämning 2020 (D65)

						LSS-utjämning 2019 reviderat utfall (C68)

						Preliminär LSS-utjämning 2020 (D68)

						Befolkningsuppgifter kommun per 31/12 2018 (C71-C79)

						Prisindex för kommunal verksamhet, PKV (B99-J101)

						Prislappar prel kostnadsutjämning 2020 (Blad 4, C57-I64)

						Befolkningsuppgifter riket per 31/12 2018 (Blad 4, C71-C79)

						Befolkningsprognos riket, åldersgrupper (Blad 4, D71-I79)

		19:29		6/14/19		Preliminär LSS-utjämning juni 2020 (D68)

		19:35		8/22/19		Slutavräkning 2018, korrigering (Blad 1, K28)

						Slutavräkning 2019, korrigering (Blad 1, K30)

						Skatteunderlagsprognos (B9-J9)

						Preliminär beskattningsutfall augusti (C20)

						Inkomstutjämningsbidrag netto (D36-J36)

						Konsumentprisindex (B56-J56)

























































































BLADET ANVÄNDS ENDAST FÖR DEN FÖRENKLADE UPPDATERINGEN. INGA EGNA ÄNDRINGAR SKA GÖRAS PÅ DETTA BLAD.
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		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137

		Kommunkod		Kommun		Beskattningsutfall inkomstår 17		Beskattningsutfall inkomstår 18		Inv 1 november 17		Inv 1 november 18		Inv 1 november 19		Inv 1 november 20		Inv 1 november 21		Inv 1 november 22		Utdeb 18		Utdeb 19		Utdeb 20		Länsvis utdeb 95% 2019		Länsvis utdeb 85% 2019				Kostnadsutjämning 19

mfri1: mfri1:
OBS inklusive eftersläpning		Kostnadsutjämning 20

mfri1: mfri1:
exklusive eftersläpning		LSS-utjämning 19		LSS-utjämning 20		Totalt 1 januari 18		Totalt 1 januari 19		1-5 år 18		6-12 år 18		6 år 18		7-15 år 18		16-18 år 18		65-79 år 18		80-89 år 18		90- år 18		1-5 år 19		6-12 år 19		6 år 19		7-15 år 19		16-18 år 19		65-79 år 19		80-89 år 19		90- år 19		Totalt 1 januari 08		Totalt 1 januari 09		Totalt 1 januari 10		Totalt 1 januari 11		Totalt 1 januari 12		Totalt 1 januari 13		Totalt 1 januari 13

mfri1: mfri1:
Denna kolumn ska var samma som i kolumn 44 = 5år före 
		Totalt 1 januari 14		Totalt 1 januari 15		Totalt 1 januari 16		Totalt 1 januari 17		Totalt 1 januari 18		7-18 år 1 januari 13		7-18 år 1 januari 14		7-18 år 1 januari 15		7-18 år 1 januari 16		7-18 år 1 januari 17		7-18 år 1 januari 18		1-5 år 1 januari 13		1-5 år 1 januari 14		1-5 år 1 januari 15		1-5 år 1 januari 16		1-5 år 1 januari 17		1-5 år 1 januari 18		Totalt 1 november 13		Totalt 1 november 14		Totalt 1 november 15		Totalt 1 november 16		Inv 1 november 17		Kolumnerna till höger är prislapparna i kostutj		1-5 år 19		6-12 år 19		6 år 19		7-15 år 19		16-18 år 19		65-79 år 19		80-89 år 19		90- år 19		Eftersläpningsersättning 2019		1-5 år prel 20		6-12 år prel 20		6 år prel 20		7-15 år prel 20		16-18 år prel 20		65-79 år prel 20		80-89 år prel 20		90- år prel 20		Länsvis utdeb 95% 2020

mnor2: mfri2:
Här ligger värdet året innan till dess att något ändras		Länsvis utdeb 85% 2020		Fastighetsavgift 09-18 prognos ökn tkr		Fastighetsavgift 19 prognos ökning tkr		Fastighetsavgift 20 prognos ökning tkr		Fastighetsavgift 21 prognos ökning tkr		Inv 1 november 07																stuktur enl SCB exkl särsk		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2020		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2021		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2022		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2023		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2024		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2025		Kostnadsutjämn ev nytt införandebidrag 2026		Justering anslag 2022 vid värdesäkring se cell DE109

Fridell Mona: Fridell Mona: OBS Ska bara användas vid behov

						Ny utj 2014 inf 2017 enl SCB		Ny utj 2014 inf 2018 enl SCB		Ny inkomstutj 2016 införande 2016		Ny inkomstutj 2016  införande 2017		Ny inkomstutj 2016  införande 2018

		114		Upplands Väsby		9,984,066		10,323,418		44,493		45,332		45,758		46,149		46,519		46,868		19.52		19.42				19.05		16.98				55		124		564		476		44,605		45,543		2973		3,940		556		4982		1515		5916		1354		258		3066		4,030		604		5080		1588		5960		1428		266		38,055		38,248		38,641		39,289		40,194		40,723		40,723		41,449		41,816		42,661		43,891		44,605		5,828		5,903		5,962		6,112		6,255		6,497		2,541		2,575		2,649		2,768		2,863		2,973		41,386		41,804		42,422		43,672		44,493				116908		20566		57629		102129		115456		20453		114583		296478		333		120739		21044		57926		105327		117456		21209		117798		304402		19.05		16.98		15233.94		2,336		2,440				38,027																0																						0		0		0		0		0

		115		Vallentuna		8,106,834		8,392,504		33,144		33,280		33,593		33,880		34,152		34,408		19.00		19.00				19.05		16.98				2,102		2,184		1,096		670		33,175		33,432		2362		3,564		512		4486		1239		3994		979		202		2268		3,580		521		4549		1326		4010		1035		191		28,382		28,954		29,361		30,114		30,715		31,215		31,215		31,616		31,969		32,380		32,785		33,175		5,323		5,370		5,423		5,483		5,544		5,725		2,363		2,375		2,380		2,397		2,351		2,362		31,531		31,909		32,364		32,664		33,144				116681		20191		57629		102772		121517		19077		112171		287858		0		120711		20686		57926		105943		120224		19719		116552		304735		19.05		16.98		23801.26		2,711		2,675				28,249																0																						0		0		0		0		0

		117		Österåker		10,777,309		11,240,315		43,945		44,663		45,083		45,469		45,834		46,178		17.35		17.10				19.05		16.98				909		1,323		481		281		44,130		44,831		2799		4,429		634		5771		1608		6406		1373		248		2825		4,434		584		5872		1773		6450		1485		290		38,286		38,720		39,173		39,521		39,792		40,269		40,269		40,495		41,180		42,130		43,293		44,130		6,692		6,719		6,861		6,939		7,175		7,379		2,688		2,673		2,646		2,721		2,716		2,799		40,417		41,078		41,944		43,163		43,945				117089		20313		57629		102759		117672		18557		110449		295532		216		120985		20827		57926		105935		117006		19131		113964		298933		19.05		16.98		43032.91		4,955		5,014				38,257																0																						0		0		0		0		0

		120		Värmdö		10,461,209		11,056,171		43,134		44,210		44,626		45,008		45,369		45,709		19.18		19.18				19.05		16.98				2,197		1,259		-1,471		-1,584		43,444		44,397		2895		4,464		599		5797		1611		5846		1123		219		2888		4,527		628		5811		1720		5995		1204		209		36,870		37,376		37,756		38,301		38,894		39,387		39,387		39,784		40,541		41,107		42,000		43,444		6,760		6,845		7,011		7,055		7,151		7,408		2,836		2,739		2,747		2,726		2,764		2,895		39,727		40,318		40,997		41,837		43,134				116909		20270		57629		104259		122645		19543		114679		305284		665		120864		20771		57926		107425		122359		20117		117469		314900		19.05		16.98		60240.31		7,355		7,510				36,672																0																						0		0		0		0		0

		123		Järfälla		17,082,864		17,893,932		76,055		78,070		78,804		79,478		80,115		80,716		19.15		19.15				19.05		16.98				2,337		1,748		-393		-117		76,453		78,480		5106		7,018		976		8918		2674		9680		2720		544		5271		7,195		1021		9114		2785		9696		2847		564		63,427		64,355		65,295		66,211		67,320		68,210		68,210		69,167		70,701		72,429		74,412		76,453		10,042		10,169		10,415		10,700		11,124		11,592		4,551		4,587		4,750		4,792		4,864		5,106		69,035		70,418		72,244		74,124		76,055				116901		20487		57629		102256		113739		19899		114394		284904		744		120747		20972		57926		105462		116002		20535		116388		295707		19.05		16.98		27972.85		3,941		3,935				63,229																0																						133		0		0		0		0

		125		Ekerö		7,469,696		8,079,685		27,692		28,232		28,497		28,741		28,971		29,188		19.25		19.25				19.05		16.98				4,293		4,370		1,755		1,755		27,753		28,308		1924		3,268		441		4147		1052		3698		837		170		1918		3,309		448		4203		1169		3761		893		182		24,687		24,779		25,095		25,410		25,767		26,160		26,160		26,355		26,698		26,984		27,406		27,753		4,596		4,567		4,667		4,811		5,052		5,199		1,963		1,917		1,941		1,901		1,906		1,924		26,309		26,631		26,915		27,284		27,692				116771		20039		57629		103659		118670		18362		107955		295631		356		120716		20543		57926		106857		119676		18942		108723		305491		19.05		16.98		27106.48		2,886		3,165				24,634																0																						0		0		508		217		0

		126		Huddinge		24,239,758		25,386,754		109,523		111,415		112,463		113,425		114,334		115,191		19.87		19.87				19.05		16.98				1,950		1,549		-1,290		-1,385		110,003		111,722		7856		11,209		1635		13953		4047		11215		2769		545		7724		11,397		1666		14284		4095		11274		2890		558		91,827		94,209		95,798		97,453		99,049		101,010		101,010		102,557		104,185		105,311		107,538		110,003		15,788		16,009		16,349		16,797		17,264		18,000		7,539		7,613		7,751		7,848		7,752		7,856		102,276		104,139		104,999		107,187		109,523				116671		20285		57629		102595		114663		20898		118377		299807		271		120644		20771		57926		105787		115702		21578		120575		305050		19.05		16.98		51115.01		7,061		6,636				91,391																0																						0		0		0		0		0

		127		Botkyrka		17,152,072		17,873,740		91,631		92,723		93,595		94,396		95,153		95,866		20.15		20.15				19.05		16.98				2,138		2,429		545		373		91,925		93,106		6447		8,740		1241		11005		3394		10029		2259		384		6444		8,973		1318		11280		3471		10031		2354		405		79,031		80,055		81,195		82,608		84,677		86,274		86,274		87,580		88,901		89,425		90,675		91,925		13,241		13,427		13,549		13,693		14,004		14,399		6,237		6,331		6,393		6,394		6,414		6,447		87,357		88,802		89,374		90,331		91,631				116731		20416		57629		103816		114612		21042		117216		295472		0		120640		20875		57926		106979		115100		21898		122349		300320		19.05		16.98		34468.23		4,488		4,586				78,682																0																						0		0		0		0		0

		128		Salem		3,928,842		4,027,476		16,665		16,778		16,936		17,081		17,218		17,347		19.67		19.67				19.05		16.98				4,033		4,024		100		17		16,665		16,786		1082		1,858		247		2363		714		2233		564		118		1081		1,851		257		2367		723		2180		624		108		15,065		15,177		15,313		15,391		15,694		15,881		15,881		16,001		16,140		16,426		16,615		16,665		2,847		2,883		2,901		3,012		3,075		3,077		1,091		1,088		1,102		1,113		1,123		1,082		15,987		16,092		16,398		16,630		16,665				117003		20128		57629		102801		119045		18181		113792		295783		0		120902		20637		57926		105942		120921		19155		112384		306628		19.05		16.98		9747.95		1,101		1,207				14,991																0																						0		0		0		0		0

		136		Haninge		18,275,571		19,092,624		87,490		89,684		90,527		91,301		92,033		92,723		19.68		19.68				19.05		16.98				1,239		775		-1,053		-1,096		88,037		89,989		6011		8,183		1161		10228		3075		10808		2314		363		6238		8,370		1201		10458		3102		10793		2467		380		73,698		74,968		76,237		77,054		78,326		79,430		79,430		80,932		82,407		83,866		85,693		88,037		11,687		11,824		12,053		12,358		12,755		13,303		5,504		5,497		5,584		5,712		5,766		6,011		80,804		82,148		83,492		85,360		87,490				116823		20461		57629		102704		120023		20575		117330		305698		653		120635		20943		57926		105850		121857		21297		121466		310873		19.05		16.98		49974.61		6,587		6,538				73,557																0																						0		0		0		0		0

		138		Tyresö		11,724,897		12,109,795		47,176		47,953		48,404		48,818		49,209		49,578		19.50		19.95				19.05		16.98				2,156		2,089		-276		-273		47,304		48,004		2984		4,790		634		6184		1892		5954		1652		266		2979		4,806		622		6290		1976		5923		1746		282		42,047		42,332		42,602		42,947		43,328		43,764		43,764		44,281		45,390		46,177		47,103		47,304		7,534		7,506		7,630		7,799		7,968		8,076		2,937		2,885		2,956		3,012		2,982		2,984		44,095		45,144		46,019		47,019		47,176				117110		20297		57629		101267		120438		19538		111461		295774		228		121044		20804		57926		104446		118882		20320		115015		303508		19.05		16.98		21392.47		3,156		3,206				41,991																0																						0		0		0		0		0

		139		Upplands-Bro		5,818,607		6,109,887		27,447		28,624		28,893		29,140		29,374		29,594		19.60		19.60				19.05		16.98				3,408		1,814		-623		-693		27,614		28,756		2022		2,697		404		3339		950		3566		736		124		2044		2,854		445		3513		1036		3597		752		134		22,221		22,682		23,202		23,676		23,984		24,353		24,353		24,703		25,287		25,789		26,755		27,614		3,575		3,662		3,786		3,902		4,075		4,289		1,721		1,742		1,778		1,840		1,970		2,022		24,595		25,258		25,691		26,605		27,447				116589		20364		57629		102837		129792		19578		116785		303668		1,592		120548		20820		57926		106172		125107		20474		121358		309361		19.05		16.98		14460.71		1,931		1,804				22,133																0																						0		0		0		0		0

		140		Nykvarn		2,556,662		2,657,495		10,608		10,867		10,969		11,063		11,152		11,236		19.97		19.97				19.05		16.98				2,209		1,557		-587		-360		10,660		10,923		690		1,186		163		1503		424		1482		256		42		733		1,178		133		1535		455		1516		276		38		8,926		9,035		9,227		9,331		9,331		9,442		9,442		9,523		9,815		10,192		10,424		10,660		1,668		1,674		1,704		1,772		1,838		1,927		688		651		671		684		675		690		9,512		9,728		10,079		10,387		10,608				112302		18708		57629		104012		130764		17801		113830		311748		627		116083		19326		57926		107134		128821		18254		111511		323689		19.05		16.98		8076.19		919		987				8,890																0																						0		0		0		0		0

		160		Täby		21,172,640		22,087,201		70,315		71,223		71,893		72,508		73,089		73,637		17.55		17.55				19.05		16.98				2,937		3,019		-838		-1,147		70,405		71,397		4328		7,427		1030		9423		2634		9909		2875		671		4215		7,478		1008		9598		2793		9891		3011		673		61,633		62,266		63,014		63,789		64,558		65,364		65,364		66,292		67,334		68,281		69,386		70,405		10,610		10,679		10,964		11,297		11,669		12,057		4,479		4,545		4,531		4,482		4,398		4,328		66,268		67,400		68,015		69,258		70,315				117208		20223		57629		101343		108929		18334		108900		289595		43		121245		20724		57926		104535		109650		18911		112468		300528		19.05		16.98		30352.57		4,348		4,608				61,486																0																						0		0		653		362		95

		162		Danderyd		12,439,536		13,075,494		32,890		33,199		33,511		33,798		34,069		34,324		17.35		17.55				19.05		16.98				6,105		5,669		-806		-947		32,888		33,187		1779		3,743		467		4888		1393		4468		1537		515		1769		3,657		443		4883		1474		4496		1553		486		30,789		30,851		31,150		31,330		31,799		31,960		31,960		32,222		32,295		32,421		32,653		32,888		5,738		5,824		5,930		6,036		6,143		6,281		2,147		2,071		1,973		1,922		1,856		1,779		32,185		32,295		32,469		32,673		32,890				117735		20094		57629		101458		103494		17963		111911		290590		0		121687		20638		57926		104604		101874		18378		114788		299860		19.05		16.98		14181.50		1,968		2,124				30,801																0																						0		0		652		361		94

		163		Sollentuna		19,743,687		20,323,006		71,639		72,420		73,101		73,726		74,317		74,874		18.12		18.12				19.05		16.98				2,748		2,660		-496		-714		71,848		72,528		4500		7,643		1024		9746		2749		8509		2229		554		4455		7,606		973		9826		2871		8602		2309		541		61,387		62,097		63,347		64,630		65,891		66,859		66,859		68,145		69,325		70,251		71,023		71,848		10,940		11,167		11,476		11,802		12,187		12,495		4,919		4,853		4,751		4,633		4,550		4,500		68,006		69,260		70,062		70,888		71,639				117137		20208		57629		101888		110969		19365		112558		295054		0		121085		20722		57926		105075		111682		20128		114728		299626		19.05		16.98		30535.53		4,085		4,436				61,309																0																						172		0		653		362		95

		180		Stockholm		257,681,000		269,635,000		949,164		961,609		970,651		978,955		986,804		994,202		17.90		17.74				19.05		16.98				-794		-876		-1,524		-1,598		949,761		962,154		59680		72,935		10988		88472		25159		104748		26523		8571		59718		74593		10925		91187		25858		107842		26805		8433		795,163		810,120		829,417		847,073		864,324		881,235		881,235		897,700		911,989		923,516		935,619		949,761		97,189		99,364		102,037		105,355		109,092		113,631		58,281		59,425		59,918		60,185		59,622		59,680		896,439		912,401		923,158		934,471		949,164				118245		18882		57629		100566		111323		22801		123004		301857		48		122208		19151		57926		103750		112010		23484		125802		309758		19.05		16.98		132865.73		31,241		33,756				794,494																0																						0		0		373		82		0

		181		Södertälje		18,472,377		19,366,782		95,834		97,094		98,007		98,845		99,638		100,385		20.15		20.15				19.05		16.98				2,827		2,694		2,159		1,988		96,032		97,381		5972		8,309		1177		10635		3411		11558		3180		642		6004		8,470		1242		10863		3407		11618		3291		656		83,642		84,753		85,270		86,246		87,685		89,473		89,473		91,072		92,235		93,202		94,631		96,032		12,917		13,091		13,263		13,526		13,689		14,046		5,744		5,906		5,883		5,877		5,932		5,972		90,775		92,041		93,076		94,375		95,834				112637		18709		57629		104434		123480		21493		121891		308552		60		116381		19317		57926		107611		122345		22132		124594		315321		19.05		16.98		40816.97		5,034		4,828				83,338																0																						0		0		0		0		0

		182		Nacka		28,327,921		29,437,425		101,026		103,274		104,245		105,137		105,980		106,774		18.43		18.43				19.05		16.98				3,736		3,001		-1,147		-1,206		101,231		103,656		6965		10,756		1493		13541		3595		12404		3017		799		7008		10,768		1458		13698		3830		12616		3145		799		84,303		85,661		88,085		90,108		91,616		92,873		92,873		94,423		96,217		97,986		99,359		101,231		14,618		14,957		15,385		16,028		16,538		17,136		7,074		6,987		6,961		7,011		6,962		6,965		94,358		95,842		97,808		99,061		101,026				116797		20210		57629		101420		110856		20014		114877		293190		486		120723		20738		57926		104524		111389		20637		117986		302155		19.05		16.98		41146.71		5,714		6,343				84,082																0																						0		0		653		362		95

		183		Sundbyberg		12,059,829		12,895,812		49,105		50,349		50,822		51,257		51,668		52,055		18.90		18.90				19.05		16.98				-3,867		-4,403		-2,366		-2,368		49,424		50,564		3384		3,705		608		4313		1105		4824		1083		337		3374		3,926		656		4523		1192		4945		1082		343		35,078		36,079		37,722		38,633		39,539		40,793		40,793		42,626		44,090		46,110		47,750		49,424		4,093		4,360		4,511		4,805		5,066		5,418		2,907		3,130		3,196		3,318		3,388		3,384		42,338		43,841		45,761		47,469		49,105				116814		20943		57629		100889		113460		23444		124141		305752		618		120771		21331		57926		104122		112976		24502		128510		319868		19.05		16.98		6355.71		1,677		1,748				34,880																0																						0		0		0		0		0

		184		Solna		21,551,122		22,676,858		79,834		81,216		81,980		82,681		83,344		83,969		17.12		17.12				19.05		16.98				-6,045		-6,477		-2,212		-2,321		79,707		80,950		4987		4,982		799		5736		1538		9141		2431		782		5019		5,121		789		5943		1573		9268		2482		761		63,318		65,289		66,909		68,144		69,946		71,293		71,293		72,740		74,041		76,158		78,129		79,707		5,811		5,952		6,191		6,480		6,873		7,274		4,619		4,737		4,735		4,840		4,854		4,987		72,813		74,374		76,063		78,082		79,834				117141		21439		57629		99287		107270		23004		123346		302694		204		121048		21865		57926		102478		108348		23757		125511		311890		19.05		16.98		7431.90		1,936		2,210				63,551																0																						0		0		234		0		0

		186		Lidingö		15,304,356		15,982,572		47,111		47,783		48,232		48,645		49,035		49,403		18.49		18.29				19.05		16.98				4,894		4,989		-61		-168		47,185		47,818		2839		4,792		629		6212		1708		6798		2076		687		2844		4,771		654		6233		1828		6897		2131		687		42,864		43,265		43,599		44,017		44,081		44,434		44,434		45,178		45,465		46,302		46,853		47,185		7,063		7,233		7,388		7,548		7,727		7,920		2,934		2,906		2,896		2,892		2,823		2,839		45,104		45,493		46,245		46,854		47,111

mfri1: mfri1:
Egen justering med 148 för Storholmen				117292		20291		57629		101130		107608		20021		114597		292809		0		121214		20811		57926		104239		108733		20481		117463		299342		19.05		16.98		18214.81		2,686		2,646				42,847																0																						0		0		653		362		95

		187		Vaxholm		3,249,075		3,410,701		11,798		11,961		12,073		12,176		12,274		12,366		19.78		19.78				19.05		16.98				3,106		2,402		-1,999		-2,145		11,831		12,023		670		1,267		152		1698		468		1919		340		104		657		1,233		147		1668		512		2026		347		93		10,446		10,593		10,847		10,965		11,141		11,126		11,126		11,188		11,329		11,380		11,621		11,831		1,971		2,035		2,058		2,069		2,113		2,166		749		698		696		697		672		670		11,178		11,306		11,402		11,566		11,798				117539		20196		57629		104313		121921		17922		112971		297464		85		121575		20761		57926		107416		122511		18507		116198		311684		19.05		16.98		10247.58		1,341		1,473				10,445																0																						0		0		652		361		94

		188		Norrtälje		12,415,662		12,805,696		60,668		61,534		62,113		62,644		63,146		63,619		19.72		19.72				19.05		16.98				-40		162		-119		-186		60,808		61,769		3076		4,305		631		5507		1865		12304		3116		691		3170		4,393		616		5632		1913		12525		3240		711		55,225		55,528		55,927		56,080		56,245		56,634		56,634		56,845		57,568		58,669		59,420		60,808		7,137		7,010		6,934		6,963		7,147		7,372		2,750		2,768		2,828		2,885		2,975		3,076		56,796		57,464		58,478		59,333		60,668				109460		17767		57629		106324		127458		20210		118994		299165		110		113179		18335		57926		109454		127201		20819		122666		305178		19.05		16.98		112795.79		8,430		8,211				55,132																0																						0		0		0		0		0

		191		Sigtuna		9,906,957		10,291,406		46,982		47,923		48,374		48,788		49,179		49,548		20.00		20.00				19.05		16.98				1,189		1,274		-669		-560		47,146		48,130		3409		4,388		647		5480		1654		5255		1397		232		3495		4,496		635		5699		1703		5250		1467		235		37,793		38,372		39,219		39,990		41,329		42,272		42,272		43,372		44,085		44,786		46,274		47,146		6,336		6,390		6,526		6,704		6,968		7,134		2,893		2,920		2,987		3,049		3,234		3,409		43,218		44,027		44,599		46,115		46,982				112412		17089		57629		104029		119694		20915		118410		304369		400		116163		17721		57926		107362		120435		21820		122590		314581		19.05		16.98		20675.69		2,607		2,624				37,588																0																						0		0		0		0		0

		192		Nynäshamn		5,927,239		6,122,447		28,048		28,224		28,489		28,733		28,963		29,180		19.85		19.85				19.05		16.98				-376		108		-424		-752		28,109		28,290		1689		2,214		317		2856		911		4821		1088		209		1726		2,273		338		2877		926		4816		1172		215		25,353		25,499		25,781		26,032		26,248		26,572		26,572		26,796		27,041		27,500		27,752		28,109		3,680		3,614		3,616		3,624		3,675		3,767		1,504		1,516		1,565		1,587		1,619		1,689		26,743		26,975		27,439		27,703		28,048				112222		20823		57629		104308		122267		20924		118920		313022		0		115979		21252		57926		107414		123803		21430		120600		321666		19.05		16.98		23604.15		2,590		2,707				25,301																0																						0		0		0		0		0

		305		Håbo		4,800,524		4,966,001		21,013		21,440		21,642		21,827		22,002		22,167		21.34		21.34				19.14		17.07				-361		-637		-2,112		-1,849		21,083		21,564		1358		2,097		268		2732		858		3124		530		96		1396		2,129		269		2794		870		3148		590		88		18,931		19,225		19,452		19,629		19,715		19,883		19,883		19,968		20,034		20,279		20,737		21,083		3,301		3,295		3,291		3,389		3,503		3,590		1,302		1,268		1,214		1,218		1,278		1,358		19,936		20,042		20,251		20,613		21,013				117032		20330		57629		102233		118231		18200		113698		303319		401		120882		20830		57926		105397		120738		19013		118282		302731		19.14		17.07		15247.28		1,780		1,805				18,830																0																						0		0		0		0		0

		319		Älvkarleby		1,821,380		1,850,219		9,407		9,339		9,427		9,508		9,584		9,656		22.69		22.69				19.14		17.07				1,095		1,474		-1,802		-1,868		9,402		9,392		514		783		103		998		278		1668		436		129		504		807		133		997		296		1702		438		126		9,095		9,064		9,068		9,103		9,089		9,059		9,059		9,132		9,169		9,293		9,445		9,402		1,161		1,164		1,191		1,208		1,260		1,276		514		523		499		521		506		514		9,146		9,187		9,239		9,372		9,407				112110		18793		57629		102626		143277		19603		117981		316660		0		115820		19414		57926		105768		142541		20261		122656		321223		19.14		17.07		9309.46		329		259				9,111																0																						0		0		0		0		0

		330		Knivsta		4,241,806		4,476,909		17,943		18,671		18,847		19,008		19,160		19,304		20.91		21.61				19.14		17.07				3,752		1,983		-1,700		-1,757		18,064		18,720		1474		2,146		287		2723		654		1958		389		87		1499		2,189		346		2748		734		2029		403		90		13,954

mnor2: mnor2:
Siffrorna från SCB.se på församlingsnivå. Enligt Uppsala kommun ska dock sifran vara 12214 pga en ny gränsdragning.		14,259		14,477		14,724		14,965		15,279		15,279		15,580		16,105		16,869		17,323		18,064		2,725		2,829		2,890		3,054		3,173		3,377		1,255		1,290		1,278		1,360		1,389		1,474		15,538		16,048		16,819		17,240		17,943				112518		18692		57629		104105		123130		18638		117374		293594		1,494		116254		19300		57926		107260		122235		18911		119350		302277		19.14		17.07		13663.49		1,510		1,306				13,881																0																						0		0		0		0		0

		331		Heby		2,595,902		2,656,863		13,837		13,879		14,010		14,130		14,243		14,350		22.50		22.50				19.14		17.07				285		149		411		-111		13,854		13,910		798		1,012		151		1312		506		2457		737		145		784		1,074		158		1337		484		2494		753		157		13,492		13,407		13,355		13,382		13,381		13,364		13,364		13,450		13,490		13,594		13,755		13,854		1,831		1,770		1,746		1,746		1,796		1,818		669		693		733		739		781		798		13,442		13,464		13,562		13,763		13,837				108304		16715		57629		106229		133468		20779		119438		312684		0		111823		17456		57926		109189		129164		21353		121340		311124		19.14		17.07		14227.47		497		398				13,492																0																						0		0		0		0		0

		360		Tierp		3,874,673		3,999,085		20,898		21,140		21,339		21,522		21,695		21,858		20.99		21.29				19.14		17.07				1,201		1,493		759		684		20,930		21,127		1276		1,570		215		2044		630		3643		1050		255		1288		1,665		266		2075		649		3667		1058		261		20,068		20,153		20,044		20,125		20,077		20,156		20,156		20,144		20,245		20,547		20,744		20,930		2,719		2,609		2,605		2,655		2,651		2,674		1,077		1,105		1,089		1,110		1,205		1,276		20,160		20,195		20,487		20,717		20,898				108582		15736		57629		107826		134416		21261		120867		306298		0		112224		16291		57926		110884		135135		21856		124735		311488		19.14		17.07		21344.72		928		714				20,054																0																						0		0		0		0		0

		380		Uppsala		48,371,610		50,368,501		219,295		224,519		226,630		228,569		230,402		232,129		21.14		21.14				19.14		17.07				-2,340		-2,848		-61		11		219,914		225,164		13154		17,804		2623		22076		6590		27949		6968		1792		13268		18,364		2658		22870		6892		28578		7257		1834		187,541		190,668		194,751		197,787		200,001		202,625		202,625		205,199		207,362		210,126		214,559		219,914		24,768		24,899		25,305		26,209		27,240		28,666		12,551		12,610		12,592		12,704		12,826		13,154		205,015		207,611		210,003		213,891		219,295				112609		18727		57629		102157		115177		20311		116038		294100		552		116347		19339		57926		105360		116729		20830		118941		300482		19.14		17.07		83376.28		11,953		10,948				187,348																0																						0		0		0		0		0

		381		Enköping		9,128,634		9,484,111		43,673		44,230		44,646		45,028		45,389		45,729		21.34		21.34				19.14		17.07				-498		-321		202		68		43,797		44,429		2696		3,657		508		4672		1509		6842		1848		418		2713		3,848		628		4781		1538		6908		1908		415		38,768		38,978		39,360		39,759		40,015		40,349		40,349		40,656		41,163		41,893		42,988		43,797		5,715		5,731		5,721		5,844		6,024		6,181		2,279		2,358		2,371		2,434		2,542		2,696		40,579		41,045		41,772		42,753		43,673				110152		17301		57629		104482		125026		19455		116916		299276		38		113810		17954		57926		107679		123443		20099		120285		308471		19.14		17.07		30771.85		2,968		2,976				38,723																0																						0		0		0		0		0

		382		Östhammar		4,610,905		4,730,811		21,954		22,022		22,229		22,419		22,599		22,768		21.69		21.69				19.14		17.07				-669		-961		-1,198		-1,075		21,927		22,048		1229		1,649		228		2081		646		4365		1149		281		1220		1,668		257		2089		635		4449		1190		272		21,421		21,434		21,391		21,373		21,387		21,262		21,262		21,352		21,374		21,563		21,822		21,927		2,794		2,702		2,653		2,672		2,695		2,727		1,075		1,116		1,115		1,121		1,193		1,229		21,323		21,403		21,484		21,775		21,954				108164		17807		57629		104915		139011		20374		120251		307194		0		111724		18374		57926		107994		139434		21006		120520		313962		19.14		17.07		30761.98		2,153		1,867				21,417																0																						0		0		0		0		0

		428		Vingåker		1,622,452		1,650,423		9,187		9,132		9,218		9,297		9,372		9,442		22.73		22.67				19.87		17.80				1,889		2,303		94		84		9,180		9,136		501		731		87		1019		336		1856		419		95		502		730		110		975		357		1855		436		93		9,082		9,000		8,911		8,893		8,824		8,775		8,775		8,835		8,919		8,953		9,099		9,180		1,267		1,280		1,280		1,243		1,294		1,355		413		428		433		460		483		501		8,795		8,888		8,918		9,072		9,187				104800		16859		57629		108480		126157		20140		124459		314630		0		108398		17507		57926		111776		129476		21056		126991		320344		19.87		17.80		7716.35		281		157				9,135																0																						0		0		0		0		0

		461		Gnesta		2,215,703		2,287,851		10,985		11,203		11,308		11,405		11,496		11,582		22.18		22.12				19.87		17.80				265		151		-216		-260		11,019		11,237		691		982		132		1269		345		2007		424		96		681		1,023		152		1299		361		2057		453		108		10,031		10,179		10,318		10,360		10,345		10,442		10,442		10,409		10,513		10,649		10,861		11,019		1,472		1,454		1,450		1,469		1,505		1,614		622		630		628		644		659		691		10,409		10,491		10,609		10,838		10,985				112269		18771		57629		105915		125828		19909		120763		303899		398		115971		19390		57926		109064		127763		20318		120636		304988		19.87		17.80		12215.62		996		1,056				10,012																0																						0		0		0		0		0

		480		Nyköping		11,511,742		11,844,287		55,396		55,947		56,473		56,956		57,413		57,843		21.48		21.42				19.87		17.80				1,117		1,429		563		595		55,467		56,011		3272		4,633		646		5885		1822		9692		2788		637		3308		4,705		672		6030		1860		9774		2858		658		50,760		50,973		51,209		51,644		51,896		52,336		52,336		53,038		53,508		54,262		54,924		55,467		6,849		7,003		7,057		7,258		7,452		7,707		2,969		3,031		3,061		3,113		3,170		3,272		52,928		53,472		54,119		54,833		55,396				110013		18719		57629		103965		124625		19615		117472		304634		0		113697		19328		57926		107137		126788		20300		118565		307918		19.87		17.80		38044.88		3,834		3,378				50,694																0																						0		0		0		0		0

		481		Oxelösund		2,379,981		2,419,906		12,013		12,027		12,140		12,244		12,342		12,435		22.28		22.22				19.87		17.80				-1,046		125		-781		-590		12,008		12,062		666		912		129		1120		320		2452		717		144		706		947		142		1177		304		2454		736		148		11,148		11,170		11,126		11,193		11,250		11,236		11,236		11,403		11,551		11,701		11,921		12,008		1,238		1,286		1,305		1,314		1,366		1,440		582		575		576		615		634		666		11,389		11,516		11,673		11,847		12,013				110225		15769		57629		101377		128086		21072		117235		310944		0		114078		16281		57926		104920		133368		21927		122160		315538		19.87		17.80		9394.56		841		635				11,094																0																						0		0		0		0		0

		482		Flen		2,922,040		2,973,762		16,928		16,712		16,869		17,013		17,149		17,278		22.33		22.27				19.87		17.80				2,753		3,779		961		969		16,864		16,705		915		1,340		203		1746		623		3472		878		210		942		1,338		185		1758		630		3475		898		214		16,191		16,133		16,139		16,028		16,063		16,019		16,019		16,156		16,242		16,440		16,830		16,864		2,269		2,276		2,279		2,331		2,380		2,369		772		777		808		848		887		915		16,083		16,231		16,414		16,692		16,928				107993		17242		57629		106163		131632		20182		121297		305810		0		111826		17870		57926		109464		132869		20945		123880		319160		19.87		17.80		14868.82		937		677				16,185																0																						0		0		0		0		0

		483		Katrineholm		6,363,174		6,474,673		34,073		34,425		34,749		35,046		35,327		35,592		22.18		22.12				19.87		17.80				2,461		2,563		2,044		2,304		34,133		34,550		2146		2,762		378		3599		1229		5646		1699		412		2194		2,830		428		3648		1261		5737		1751		390		32,162		32,207		32,303		32,428		32,409		32,549		32,549		32,930		33,268		33,462		33,722		34,133		4,473		4,495		4,607		4,690		4,752		4,828		1,741		1,804		1,879		1,930		2,015		2,146		32,890		33,208		33,455		33,611		34,073				110219		17264		57629		105208		121481		20064		118703		310601		0		113937		17894		57926		108389		120512		20735		121101		321637		19.87		17.80		20153.30		1,881		1,352				32,138																0																						0		0		0		0		0

		484		Eskilstuna		19,654,320		20,339,301		104,616		105,727		106,721		107,634		108,497		109,310		22.08		22.02				19.87		17.80				2,223		2,454		168		172		104,709		105,924		6626		9,079		1310		11455		3785		15495		4119		1014		6727		9,297		1301		11808		3828		15572		4219		977		93,343		94,785		95,577		96,311		97,596		98,765		98,765		99,729		100,923		102,065		103,684		104,709		13,453		13,696		14,032		14,295		14,767		15,240		5,939		6,020		6,171		6,324		6,470		6,626		99,692		100,849		101,882		103,295		104,616				112649		18709		57629		103542		123468		20650		120896		308626		0		116403		19314		57926		106778		125278		21332		124084		318299		19.87		17.80		57021.92		6,715		5,459				93,101																0																						0		0		0		0		0

		486		Strängnäs		7,699,830		7,935,026		34,937		35,620		35,955		36,263		36,554		36,828		21.73		21.67				19.87		17.80				-620		-417		-912		-911		35,045		35,761		1982		3,210		400		4147		1210		6135		1435		306		2053		3,265		458		4186		1274		6295		1496		306		31,435		31,715		32,024		32,419		32,687		33,072		33,072		33,389		33,878		34,102		34,609		35,045		4,774		4,873		4,970		5,066		5,251		5,357		1,983		2,009		2,008		1,966		1,929		1,982		33,313		33,825		34,078		34,527		34,937				109870		17067		57629		103553		123794		19059		118226		302142		0		113598		17692		57926		106702		126076		19670		120340		310950		19.87		17.80		29056.51		2,935		3,006				31,378																0																						0		0		0		0		0

		488		Trosa		2,904,117		3,080,112		12,862		13,249		13,374		13,488		13,596		13,698		21.66		21.60				19.87		17.80				-1,589		-2,235		-1,122		-1,235		12,916		13,309		730		1,146		171		1463		428		2569		466		102		786		1,154		146		1477		480		2637		507		101		11,038		11,362		11,446		11,462		11,493		11,529		11,529		11,680		11,864		12,078		12,447		12,916		1,731		1,691		1,729		1,755		1,810		1,891		685		674		662		682		709		730		11,635		11,860		12,035		12,371		12,862				112151		18772		57629		102036		128868		17970		117296		295718		906		115940		19410		57926		105152		128360		18576		119723		301140		19.87		17.80		13627.04		1,629		1,382				11,014																0																						0		0		0		0		0

		509		Ödeshög		960,303		982,597		5,366		5,297		5,347		5,393		5,436		5,477		21.60		21.60				18.93		16.86				888		628		-722		-634		5,343		5,323		291		401		48		536		188		1094		284		73		298		395		60		517		167		1093		296		70		5,371		5,350		5,314		5,284		5,245		5,200		5,200		5,174		5,240		5,236		5,335		5,343		727		710		700		693		712		724		233		235		244		259		264		291		5,190		5,228		5,233		5,306		5,366				104783		16761		57629		107155		125349		19369		118886		304833		0		108560		17394		57926		110302		133696		19899		123145		298114		18.93		16.86		4496.92		103		34				5,368																0																						0		0		0		0		0

		512		Ydre		684,975		711,476		3,739		3,749		3,784		3,816		3,847		3,876		21.95		21.95				18.93		16.86				3,262		3,087		-2,055		-2,289		3,733		3,743		204		277		33		366		129		799		215		47		204		261		38		355		123		821		212		53		3,760		3,726		3,672		3,672		3,666		3,612		3,612		3,617		3,660		3,658		3,675		3,733		450		455		473		468		497		495		174		170		187		188		184		204		3,613		3,665		3,651		3,665		3,739				106100		16742		57629		115716		135575		19924		126789		319886		0		109653		17292		57926		118964		139366		20228		130323		322435		18.93		16.86		3872.08		123		88				3,766																0																						0		0		0		0		0

		513		Kinda		1,906,843		1,959,982		9,874		9,897		9,990		10,075		10,156		10,232		20.95		20.95				18.93		16.86				1,451		1,026		-264		-128		9,882		9,915		551		781		96		1059		312		1932		556		107		537		769		104		1041		330		1960		566		101		9,947		9,885		9,811		9,762		9,799		9,744		9,744		9,802		9,795		9,795		9,874		9,882		1,360		1,378		1,339		1,336		1,351		1,371		500		531		520		522		514		551		9,796		9,794		9,837		9,882		9,874				104982		17236		57629		109722		136589		19510		119203		311051		0		108271		17833		57926		112848		132479		20190		121707		318391		18.93		16.86		13330.13		598		384				9,945																0																						0		0		0		0		0

		560		Boxholm		1,048,797		1,074,617		5,449		5,449		5,500		5,547		5,591		5,633		21.82		21.82				18.93		16.86				280		-366		346		440		5,453		5,449		320		398		61		496		185		1049		256		91		312		396		55		497		184		1077		257		79		5,223		5,260		5,248		5,221		5,205		5,206		5,206		5,278		5,322		5,328		5,373		5,453		694		690		682		659		662		681		268		282		300		317		316		320		5,268		5,315		5,316		5,351		5,449				112195		16714		57629		104669		140293		19231		112950		290119		0		115903		17360		57926		107725		142099		20345		114259		304658		18.93		16.86		8184.22		425		178				5,210																0																						0		0		0		0		0

		561		Åtvidaberg		2,262,827		2,294,161		11,611		11,532		11,640		11,740		11,834		11,923		21.95		21.95				18.93		16.86				-633		-356		-150		-434		11,631		11,537		640		868		123		1131		390		2204		646		126		641		875		129		1130		380		2228		665		129		11,658		11,543		11,498		11,504		11,517		11,446		11,446		11,460		11,472		11,545		11,617		11,631		1,652		1,621		1,565		1,590		1,573		1,521		541		561		562		567		607		640		11,455		11,440		11,520		11,624		11,611				104870		16752		57629		106599		133627		19450		120674		313823		0		108495		17428		57926		109628		133871		19816		122030		319384		18.93		16.86		9622.90		556		369				11,653																0																						0		0		0		0		0

		562		Finspång		4,309,843		4,431,492		21,515		21,707		21,911		22,098		22,275		22,442		22.15		22.15				18.93		16.86				337		745		537		671		21,577		21,758		1256		1,667		282		2065		708		3938		1152		235		1242		1,745		259		2168		725		3941		1183		241		20,703		20,589		20,733		20,747		20,763		20,791		20,791		20,903		21,150		21,199		21,526		21,577		2,666		2,633		2,664		2,632		2,755		2,773		1,117		1,166		1,197		1,202		1,299		1,256		20,848		21,102		21,215		21,404		21,515				110372		15815		57629		105803		128647		19654		119212		315604		0		114000		16338		57926		108930		129794		20312		122355		314439		18.93		16.86		18512.36		2,252		703				20,740																0																						0		0		0		0		0

		563		Valdemarsvik		1,415,150		1,428,528		7,900		7,955		8,030		8,099		8,164		8,225		22.48		22.48				18.93		16.86				-331		-205		2,110		1,688		7,920		7,956		365		547		74		712		245		1918		413		116		383		547		77		705		243		1949		432		113		7,949		7,852		7,811		7,760		7,662		7,597		7,597		7,585		7,657		7,747		7,809		7,920		920		898		893		898		919		957		304		300		290		329		344		365		7,596		7,634		7,744		7,756		7,900				103226		17750		57629		107360		138670		19494		123292		315116		0		107163		18313		57926		110628		139352		20262		123759		321275		18.93		16.86		10810.06		661		499				7,976																0																						0		0		0		0		0

		580		Linköping		33,927,579		35,130,136		158,245		160,754		162,266		163,654		164,966		166,203		20.20		20.20				18.93		16.86				-1,937		-2,206		-206		-259		158,520		161,034		9582		12,858		1868		16087		4934		19814		6149		1588		9473		13,248		1966		16607		5037		20099		6302		1580		140,367		141,863		144,690		146,416		147,334		148,521		148,521		150,202		151,881		152,966		155,817		158,520		18,962		19,152		19,357		19,650		20,334		21,021		8,850		9,018		9,213		9,240		9,405		9,582		150,088		151,702		153,144		155,539		158,245				112617		18726		57629		102350		118832		19221		113035		296104		181		116345		19336		57926		105567		120495		19907		115189		302654		18.93		16.86		70292.34		9,665		8,853				140,351																0																						0		0		0		0		0

		581		Norrköping		27,845,747		28,908,792		140,851		141,515		142,846		144,068		145,223		146,312		21.75		21.75				18.93		16.86				507		458		1,001		1,000		140,927		141,676		8790		11,914		1634		14974		4633		19888		5493		1315		8608		12,195		1807		15237		4662		20190		5506		1315		126,680		128,060		129,254		130,050		130,623		132,124		132,124		133,749		135,283		137,035		139,363		140,927		17,477		17,719		17,915		18,450		19,052		19,607		8,001		8,292		8,460		8,508		8,610		8,790		133,696		135,096		136,863		138,817		140,851				112639		18715		57629		102614		125406		20404		119508		304413		0		116370		19320		57926		105755		126864		21066		121490		311698		18.93		16.86		74732.26		8,156		7,387				126,489																0																						0		0		0		0		0

		582		Söderköping		3,018,011		3,073,399		14,544		14,595		14,732		14,858		14,977		15,089		21.18		21.18				18.93		16.86				-783		-526		1,575		1,688		14,521		14,618		878		1,236		186		1575		467		2708		642		144		886		1,266		194		1578		508		2801		639		152		14,020		13,959		14,042		14,024		14,043		14,143		14,143		14,195		14,268		14,240		14,402		14,521		2,018		1,952		1,947		1,935		1,982		2,042		818		817		862		873		864		878		14,177		14,284		14,262		14,397		14,544				112229		18786		57629		104400		127051		19209		119118		304057		0		115971		19410		57926		107493		126791		19693		119574		309449		18.93		16.86		17599.72		1,399		1,406				14,025																0																						0		0		0		0		0

		583		Motala		8,343,276		8,559,573		43,498		43,631		44,041		44,418		44,774		45,110		21.70		21.70				18.93		16.86				-582		-125		313		452		43,549		43,687		2438		3,532		477		4594		1444		7317		2092		486		2475		3,583		508		4611		1519		7369		2116		501		42,060		41,953		41,843		41,955		41,828		41,867		41,867		42,187		42,556		42,903		43,258		43,549		5,625		5,606		5,677		5,739		5,863		6,038		2,279		2,287		2,302		2,327		2,371		2,438		42,134		42,510		42,870		43,235		43,498				109834		17267		57629		103923		124892		19519		117408		299777		0		113551		17896		57926		107091		124453		20161		121092		305954		18.93		16.86		31874.35		3,775		2,172				42,007																0																						0		0		0		0		0

		584		Vadstena		1,499,917		1,538,345		7,413		7,493		7,563		7,628		7,689		7,747		22.80		22.80				18.93		16.86				410		-138		116		27		7,421		7,514		342		459		70		629		232		1682		506		124		342		470		75		653		223		1717		505		122		7,536		7,475		7,420		7,391		7,317		7,338		7,338		7,383		7,393		7,407		7,348		7,421		945		900		862		862		834		861		271		291		301		342		328		342		7,374		7,400		7,396		7,348		7,413				103226		16400		57629		102629		130611		19274		120939		301402		0		106588		17097		57926		105890		128132		20239		123251		304323		18.93		16.86		5898.13		497		421				7,557																0																						0		0		0		0		0

		586		Mjölby		5,426,932		5,584,917		27,015		27,286		27,543		27,779		28,002		28,212		21.90		21.90				18.93		16.86				-464		-361		166		214		27,019		27,373		1633		2,342		320		2921		895		4320		1223		290		1694		2,348		310		2984		897		4375		1231		295		25,535		25,654		25,770		25,856		26,073		26,195		26,195		26,313		26,428		26,602		26,708		27,019		3,493		3,508		3,515		3,585		3,667		3,816		1,532		1,540		1,502		1,525		1,574		1,633		26,305		26,405		26,543		26,649		27,015				110093		17343		57629		103102		127258		19562		119697		306031		0		113854		17944		57926		106261		131083		20259		120220		314684		18.93		16.86		19974.16		2,675		1,469				25,503																0																						0		0		0		0		0

		604		Aneby		1,305,832		1,345,032		6,774		6,799		6,863		6,922		6,977		7,029		22.09		22.09				19.14		17.07				-491		-218		-54		118		6,776		6,832		446		558		85		686		229		1106		297		73		468		582		89		702		218		1122		308		74		6,506		6,523		6,446		6,393		6,415		6,407		6,407		6,375		6,426		6,537		6,603		6,776		840		796		807		835		855		915		347		344		366		382		408		446		6,361		6,423		6,525		6,621		6,774				106260		16912		57629		108208		132090		18793		118446		296139		0		110127		17599		57926		111226		129768		19204		119100		301128		19.14		17.07		5525.94		218		75				6,493																0																						0		0		0		0		0

		617		Gnosjö		1,983,294		2,033,521		9,701		9,766		9,858		9,942		10,022		10,097		22.24		22.24				19.14		17.07				-507		-421		-627		-815		9,733		9,776		572		841		115		1122		373		1444		390		108		606		806		106		1116		369		1470		399		115		9,657		9,658		9,536		9,546		9,400		9,354		9,354		9,406		9,509		9,514		9,615		9,733		1,449		1,462		1,497		1,473		1,481		1,495		507		511		521		529		549		572		9,388		9,465		9,509		9,609		9,701				110400		16094		57629		105666		125944		17127		118169		300428		0		114248		16410		57926		108677		130544		17631		115968		303778		19.14		17.07		4629.02		300		102				9,682																0																						0		0		0		0		0

		642		Mullsjö		1,414,515		1,449,803		7,310		7,313		7,382		7,445		7,505		7,561		21.84		22.34				19.14		17.07				793		476		-525		-129		7,328		7,324		460		709		101		868		257		1326		307		77		443		686		92		870		253		1341		309		76		7,046		7,086		7,027		7,033		7,034		7,070		7,070		7,039		7,109		7,157		7,226		7,328		1,053		1,023		1,043		1,043		1,063		1,125		460		452		436		458		442		460		7,018		7,103		7,145		7,237		7,310				112270		17141		57629		103036		138473		17750		109778		303102		0		115969		17724		57926		106098		135995		18692		115403		315559		19.14		17.07		7920.78		462		243				7,046																0																						0		0		0		0		0

		643		Habo		2,390,070		2,501,577		11,803		12,104		12,218		12,323		12,422		12,515		22.17		22.17				19.14		17.07				1,815		1,261		-2,708		-2,451		11,845		12,140		1027		1,340		197		1666		392		1649		346		65		1031		1,395		221		1705		418		1671		383		68		10,375		10,526		10,674		10,741		10,828		10,879		10,879		10,975		11,110		11,314		11,586		11,845		1,748		1,826		1,863		1,900		1,961		2,058		876		885		910		963		973		1,027		10,948		11,104		11,231		11,576		11,803				112567		18704		57629		104626		127256		16220		115319		302269		677		116304		19305		57926		107754		130576		16590		111619		309826		19.14		17.07		11382.31		994		787				10,365																0																						0		0		0		0		0

		662		Gislaved		5,891,486		6,045,418		29,620		29,809		30,089		30,346		30,589		30,818		22.13		21.99				19.14		17.07				-97		225		-46		86		29,629		29,857		1765		2,603		358		3371		1131		4351		1345		289		1783		2,662		356		3445		1178		4382		1351		311		29,330		29,380		29,212		29,111		28,868		28,732		28,732		28,713		28,737		29,272		29,478		29,629		4,293		4,284		4,274		4,392		4,420		4,502		1,582		1,590		1,606		1,686		1,738		1,765		28,691		28,712		29,182		29,435		29,620				110440		16133		57629		105609		122703		18437		116226		303711		0		114138		16604		57926		108766		122141		19033		117826		308723		19.14		17.07		11512.19		972		382				29,333																0																						0		0		0		0		0

		665		Vaggeryd		2,734,343		2,850,033		13,834		13,946		14,077		14,197		14,311		14,418		21.49		21.49				19.14		17.07				-780		-1,142		-118		-326		13,840		13,980		897		1,287		205		1622		471		2074		525		168		892		1,319		185		1672		482		2093		542		144		12,939		12,981		12,959		12,991		13,160		13,148		13,148		13,209		13,229		13,372		13,644		13,840		1,904		1,871		1,949		1,998		2,054		2,093		873		879		874		883		907		897		13,206		13,210		13,368		13,540		13,834				110675		16261		57629		104728		128749		17652		114707		301715		0		114330		16735		57926		107748		130427		18163		118257		309168		19.14		17.07		12756.34		900		499				12,930																0																						0		0		0		0		0

		680		Jönköping		28,960,976		30,093,915		137,171		139,147		140,455		141,657		142,793		143,863		21.34		21.64				19.14		17.07				-1,989		-2,139		480		761		137,481		139,222		8439		11,605		1739		14364		4364		18855		5808		1454		8352		11,945		1744		14801		4442		18998		5885		1475		123,709		125,154		126,331		127,382		128,305		129,478		129,478		130,798		132,140		133,310		135,297		137,481		16,961		17,058		17,255		17,657		18,147		18,728		8,107		8,286		8,319		8,378		8,315		8,439		130,595		132,072		133,266		135,103		137,171				112628		18716		57629		102175		117824		18614		115575		298201		114		116360		19321		57926		105395		118088		19292		118802		302723		19.14		17.07		72062.93		8,753		8,092				123,500																0																						0		0		0		0		0

		682		Nässjö		5,904,471		6,101,939		31,131		31,465		31,761		32,033		32,290		32,532		22.19		22.19				19.14		17.07				1,132		1,543		1,393		1,793		31,178		31,477		1971		2,641		393		3372		1109		4782		1401		404		2084		2,649		376		3460		1136		4855		1419		392		29,461		29,511		29,489		29,339		29,367		29,382		29,382		29,516		29,907		30,451		30,820		31,178		4,167		4,204		4,245		4,318		4,399		4,481		1,614		1,613		1,693		1,819		1,920		1,971		29,493		29,805		30,407		30,711		31,131				110607		17317		57629		104445		122812		18888		120585		302566		0		114432		17924		57926		107719		125252		19519		120725		310836		19.14		17.07		20888.98		2,023		732				29,413																0																						0		0		0		0		0

		683		Värnamo		7,228,939		7,476,599		34,123		34,372		34,695		34,992		35,273		35,537		21.52		21.52				19.14		17.07				-1,700		-1,445		606		765		34,206		34,428		1950		2,861		395		3755		1161		5199		1595		370		1952		2,909		427		3728		1250		5236		1611		391		32,930		32,823		32,753		32,833		32,934		33,012		33,012		33,155		33,334		33,473		33,906		34,206		4,684		4,665		4,671		4,653		4,828		4,916		1,889		1,908		1,930		1,923		1,941		1,950		33,106		33,302		33,478		33,840		34,123				110309		16016		57629		104317		116396		18565		117073		303873		0		113979		16473		57926		107405		119149		19153		119555		310749		19.14		17.07		20572.24		1,792		1,499				32,911																0																						0		0		0		0		0

		684		Sävsjö		2,088,018		2,149,588		11,462		11,581		11,690		11,790		11,885		11,974		21.92		21.92				19.14		17.07				2,055		2,460		1,079		1,059		11,496		11,631		708		1,022		155		1322		383		1907		630		148		732		1,027		127		1338		432		1940		633		147		10,937		10,883		10,871		10,830		10,871		10,844		10,844		10,969		11,100		11,228		11,396		11,496		1,581		1,570		1,611		1,638		1,637		1,705		608		605		642		667		685		708		10,946		11,083		11,216		11,338		11,462				110535		16161		57629		106271		132085		18324		120248		295141		0		114291		16581		57926		109500		130431		18763		122310		312287		19.14		17.07		6847.19		392		66				10,962																0																						0		0		0		0		0

		685		Vetlanda		5,362,917		5,479,220		27,381		27,477		27,735		27,972		28,196		28,407		21.51		22.01				19.14		17.07				346		509		153		600		27,415		27,504		1623		2,297		347		2905		987		4624		1434		349		1598		2,351		324		2952		985		4725		1452		359		26,365		26,343		26,350		26,304		26,302		26,297		26,297		26,419		26,647		26,873		27,241		27,415		3,649		3,614		3,592		3,673		3,785		3,892		1,499		1,526		1,543		1,579		1,625		1,623		26,384		26,626		26,827		27,174		27,381				110422		16021		57629		107002		124480		18277		116948		293144		0		114055		16501		57926		110062		128034		18760		119152		302219		19.14		17.07		20206.98		1,341		717				26,378																0																						0		0		0		0		0

		686		Eksjö		3,461,403		3,536,803		17,434		17,637		17,803		17,955		18,099		18,235		22.26		22.26				19.14		17.07				-119		254		1,102		1,690		17,416		17,667		1013		1,342		204		1729		584		3066		925		228		1055		1,375		190		1775		620		3138		952		214		16,435		16,312		16,353		16,244		16,304		16,368		16,368		16,464		16,598		16,790		17,129		17,416		2,122		2,098		2,094		2,108		2,243		2,313		801		820		858		876		947		1,013		16,466		16,641		16,776		17,100		17,434				108353		17205		57629		105560		118679		19697		118801		310091		0		112121		17837		57926		108744		122472		20533		120805		317953		19.14		17.07		12909.20		986		583				16,470																0																						0		0		0		0		0

		687		Tranås		3,593,107		3,647,078		18,896		18,972		19,150		19,314		19,469		19,615		22.01		22.01				19.14		17.07				1,472		1,815		755		630		18,894		18,987		1036		1,558		220		2034		641		3240		1116		246		997		1,613		245		2072		670		3218		1130		264		17,920		18,066		18,043		18,119		18,108		18,145		18,145		18,197		18,416		18,546		18,794		18,894		2,483		2,526		2,549		2,578		2,615		2,675		973		1,013		988		1,017		1,034		1,036		18,149		18,395		18,495		18,718		18,896				110189		15981		57629		103782		124153		19083		116556		300109		0		113727		16486		57926		107051		123977		19537		120824		299292		19.14		17.07		10675.14		1,300		598				17,911																0																						0		0		0		0		0

		760		Uppvidinge		1,772,127		1,815,651		9,559		9,560		9,650		9,733		9,811		9,885		21.61		21.61				19.77		17.70				2,394		2,167		-606		-330		9,561		9,581		514		761		117		978		363		1663		504		174		544		764		91		1010		355		1668		471		159		9,484		9,347		9,320		9,244		9,216		9,276		9,276		9,288		9,222		9,319		9,508		9,561		1,253		1,263		1,260		1,285		1,300		1,341		473		479		473		473		498		514		9,237		9,247		9,307		9,443		9,559				110126		15892		57629		110189		129273		19519		119338		297261		0		113983		16323		57926		113222		132557		20333		124440		307412		19.77		17.70		4207.85		194		26				9,477																0																						0		0		0		0		0

		761		Lessebo		1,462,642		1,493,206		8,791		8,815		8,898		8,974		9,046		9,114		21.81		21.81				19.77		17.70				4,412		5,207		-1,623		-1,895		8,806		8,780		582		836		93		1095		349		1478		415		106		591		855		124		1074		344		1494		399		111		8,070		8,085		8,165		8,139		8,077		8,012		8,012		8,059		8,256		8,516		8,760		8,806		1,135		1,170		1,227		1,322		1,378		1,444		421		420		462		517		520		582		8,017		8,229		8,420		8,645		8,791				110727		17116		57629		107875		128101		19358		118776		309526		0		114476		17772		57926		111110		136979		20347		123982		325583		19.77		17.70		4236.52		260		51				8,049																0																						0		0		0		0		0

		763		Tingsryd		2,241,397		2,300,448		12,413		12,408		12,525		12,632		12,733		12,828		21.07		21.07				19.77		17.70				2,982		3,183		1,321		1,888		12,451		12,407		637		902		114		1189		420		2365		828		230		621		918		126		1188		424		2391		833		240		12,600		12,502		12,358		12,231		12,235		12,141		12,141		12,156		12,198		12,260		12,393		12,451		1,471		1,483		1,493		1,520		1,580		1,609		532		555		543		584		595		637		12,141		12,155		12,278		12,344		12,413				107669		15640		57629		108759		137362		20301		121675		308031		0		111154		16116		57926		111754		135828		20677		124346		310572		19.77		17.70		5219.78		270		119				12,580																0																						0		0		0		0		0

		764		Alvesta		3,711,819		3,791,723		19,982		20,114		20,303		20,477		20,641		20,796		21.42		21.42				19.77		17.70				2,573		2,995		-409		-533		20,026		20,150		1343		1,816		244		2345		691		3153		999		237		1384		1,857		251		2359		724		3246		997		236		18,776		18,775		18,757		18,802		18,917		19,034		19,034		19,280		19,503		19,581		19,850		20,026		2,643		2,691		2,763		2,855		2,955		3,036		1,153		1,179		1,239		1,254		1,248		1,343		19,241		19,481		19,593		19,780		19,982				110764		17053		57629		105165		125192		18445		116151		300286		0		114529		17704		57926		108344		129504		19074		118664		301903		19.77		17.70		13670.69		916		433				18,768																0																						0		0		0		0		0

		765		Älmhult		3,788,063		3,844,263		17,084		17,502		17,667		17,818		17,961		18,096		20.96		20.96				19.77		17.70				2,081		2,088		-1,249		-874		17,148		17,568		1156		1,586		222		1966		578		2447		808		204		1212		1,682		251		2080		578		2471		804		209		15,378		15,411		15,570		15,603		15,629		15,724		15,724		15,759		15,908		16,168		16,618		17,148		2,207		2,141		2,158		2,200		2,354		2,544		955		964		1,005		1,060		1,074		1,156		15,768		15,864		16,109		16,556		17,084				110778		17413		57629		107127		122175		19313		120214		306072		656		114541		18052		57926		110438		125802		19917		123083		311303		19.77		17.70		12188.25		1,119		700				15,364																0																						0		0		0		0		0

		767		Markaryd		1,763,529		1,827,048		10,155		10,218		10,314		10,402		10,485		10,564		21.31		21.31				19.77		17.70				968		1,659		-136		-195		10,170		10,260		569		819		100		1062		336		1832		601		124		606		832		114		1084		346		1840		598		129		9,641		9,600		9,559		9,619		9,513		9,477		9,477		9,515		9,549		9,779		9,991		10,170		1,208		1,205		1,209		1,273		1,335		1,398		480		480		467		489		518		569		9,499		9,528		9,775		9,912		10,155				110252		15922		57629		104384		134050		19580		115853		317257		0		114105		16367		57926		107683		134009		20412		118368		327584		19.77		17.70		4265.81		317		89				9,627																0																						0		0		0		0		0

		780		Växjö		18,609,341		19,407,218		91,056		92,271		93,139		93,936		94,689		95,399		20.19		20.19				19.77		17.70				-1,743		-2,029		456		636		91,060		92,567		5705		7,796		1126		9819		2992		12422		3673		874		5655		8,055		1192		10081		3055		12628		3740		873		79,562		81,074		82,023		83,005		83,710		84,800		84,800		85,822		86,970		88,108		89,500		91,060		11,216		11,486		11,646		11,983		12,399		12,811		5,251		5,454		5,569		5,577		5,637		5,705		85,789		86,838		87,979		89,277		91,056				112642		18712		57629		102897		120548		19106		114395		294062		67		116374		19317		57926		106116		121690		19649		115947		298656		19.77		17.70		52819.87		5,832		4,651				79,458																0																						0		0		0		0		0

		781		Ljungby		5,601,348		5,726,960		28,243		28,509		28,777		29,023		29,256		29,475		21.07		21.07				19.77		17.70				-1,654		-1,102		928		1,319		28,297		28,573		1496		2,223		318		2903		890		4735		1498		323		1591		2,225		290		2929		911		4773		1527		358		27,276		27,430		27,410		27,297		27,357		27,423		27,423		27,277		27,522		27,638		28,008		28,297		3,678		3,591		3,620		3,673		3,729		3,793		1,451		1,368		1,378		1,419		1,453		1,496		27,312		27,451		27,601		27,949		28,243				110071		15859		57629		105946		126599		19012		120469		303641		0		113921		16259		57926		109000		126946		19430		123712		308848		19.77		17.70		16455.62		1,784		1,015				27,285																0																						0		0		0		0		0

		821		Högsby		995,341		1,004,773		6,135		6,087		6,144		6,197		6,247		6,294		21.71		21.71				20.36		18.29				5,248		6,042		450		647		6,087		6,094		345		504		76		638		230		1097		310		88		337		532		89		661		218		1137		314		87		5,931		5,930		5,873		5,777		5,768		5,730		5,730		5,718		5,782		5,857		6,080		6,087		743		735		720		775		857		868		246		277		282		302		318		345		5,707		5,742		5,803		5,951		6,135				105117		16920		57629		111384		132072		22011		132765		324261		0		108454		17632		57926		114406		143376		22651		134037		339550		20.36		18.29		1978.86		93		17				5,943																0																						0		0		0		0		0

		834		Torsås		1,257,549		1,281,158		7,090		7,091		7,158		7,219		7,277		7,332		21.43		21.43				20.36		18.29				557		1,031		-377		-601		7,083		7,098		335		523		63		708		244		1456		392		106		357		523		66		713		242		1486		399		100		7,133		7,076		7,044		6,962		6,886		6,858		6,858		6,879		6,925		6,943		7,063		7,083		872		873		855		870		918		952		315		302		304		311		331		335		6,873		6,917		6,965		7,006		7,090				103485		15693		57629		107220		127491		20217		130575		315478		0		107590		16104		57926		110424		131952		21122		131490		333530		20.36		18.29		5736.57		213		41				7,131																0																						0		0		0		0		0

		840		Mörbylånga		2,983,961		3,036,129		14,975		15,011		15,152		15,282		15,405		15,520		21.41		21.41				20.36		18.29				-1,133		-837		1,006		493		15,000		15,048		899		1,355		208		1646		468		3091		695		149		902		1,376		204		1668		473		3124		735		137		13,608		13,737		13,834		14,021		14,138		14,256		14,256		14,368		14,498		14,669		14,916		15,000		1,881		1,910		1,897		1,941		2,045		2,114		851		894		917		913		912		899		14,335		14,510		14,606		14,837		14,975				112219		18767		57629		104336		127180		19234		115350		303187		0		115958		19388		57926		107375		128252		19870		120020		320377		20.36		18.29		25651.19		1,744		1,473				13,597																0																						0		0		0		0		0

		860		Hultsfred		2,508,742		2,544,911		14,563		14,374		14,509		14,633		14,750		14,861		21.91		21.91				20.36		18.29				1,907		2,448		2,408		2,424		14,579		14,360		841		1,138		153		1452		470		2648		845		207		810		1,113		158		1419		491		2659		845		215		14,196		14,046		13,855		13,696		13,515		13,550		13,550		13,635		13,738		13,919		14,607		14,579		1,632		1,605		1,584		1,688		1,908		1,922		602		633		655		682		786		841		13,660		13,711		13,855		14,405		14,563				108311		15842		57629		107587		129803		20307		123017		307079		0		111827		16246		57926		110621		135310		21093		125876		318495		20.36		18.29		4553.55		483		10				14,210																0																						0		0		0		0		0

		861		Mönsterås		2,634,473		2,678,091		13,487		13,565		13,693		13,810		13,921		14,025		21.41		21.41				20.36		18.29				190		553		1,316		1,627		13,498		13,565		783		1,044		150		1306		457		2493		730		157		781		1,079		167		1346		454		2516		746		168		13,114		12,956		12,980		12,909		12,853		12,799		12,799		12,949		13,057		13,144		13,395		13,498		1,673		1,676		1,690		1,683		1,707		1,763		592		654		689		737		772		783		12,907		13,063		13,107		13,237		13,487				110362		15818		57629		104981		132547		21043		126553		311113		0		114027		16316		57926		108029		132626		21476		126952		323954		20.36		18.29		11237.86		670		320				13,139																0																						0		0		0		0		0

		862		Emmaboda		1,743,710		1,780,703		9,349		9,381		9,469		9,550		9,627		9,699		21.71		21.71				20.36		18.29				1,300		1,811		1,990		1,707		9,368		9,400		508		674		93		891		315		1795		536		149		498		701		90		910		315		1822		546		157		9,383		9,331		9,223		9,187		9,039		8,991		8,991		8,964		9,009		9,090		9,348		9,368		1,097		1,070		1,075		1,106		1,183		1,206		370		362		408		422		493		508		8,980		9,018		9,062		9,272		9,349				110153		15620		57629		105879		134511		19821		123215		306083		0		113757		16138		57926		109098		141238		20657		123960		312823		20.36		18.29		3585.66		291		15				9,373																0																						0		0		0		0		0

		880		Kalmar		13,917,349		14,372,746		67,295		68,416		69,059		69,650		70,208		70,734		21.81		21.81				20.36		18.29				-2,632		-2,788		2,150		2,133		67,451		68,510		4033		5,310		743		6669		2120		9771		2917		688		4005		5,586		868		6870		2167		9977		2974		712		61,533		61,693		62,388		62,815		63,055		63,671		63,671		63,887		64,676		65,704		66,571		67,451		7,900		7,860		7,994		8,160		8,476		8,789		3,561		3,654		3,732		3,813		3,924		4,033		64,017		64,607		65,548		66,298		67,295				112609		18735		57629		102542		120382		20258		118684		303244		231		116340		19339		57926		105709		120615		20920		120893		308106		20.36		18.29		38164.51		3,838		3,696				61,549																0																						0		0		0		0		0

		881		Nybro		3,600,604		3,684,142		20,355		20,337		20,528		20,704		20,870		21,026		22.33		22.33				20.36		18.29				-489		535		1,562		1,344		20,406		20,350		1141		1,609		239		2011		671		3612		1158		227		1182		1,635		247		2041		676		3583		1174		246		19,643		19,557		19,576		19,651		19,636		19,486		19,486		19,489		19,714		19,754		20,311		20,406		2,399		2,364		2,366		2,397		2,575		2,682		973		1,001		1,028		1,077		1,099		1,141		19,480		19,626		19,752		20,123		20,355				110250		15868		57629		105735		122048		21348		118969		308085		0		114054		16343		57926		108856		126212		22036		122359		314139		20.36		18.29		11829.99		1,060		228				19,584																0																						0		0		0		0		0

		882		Oskarshamn		5,760,673		5,874,594		26,913		26,926		27,179		27,412		27,632		27,839		22.26		22.26				20.36		18.29				-1,647		-1,234		-178		-111		26,928		26,928		1475		2,099		303		2725		869		4820		1382		276		1491		2,103		306		2728		935		4861		1382		275		26,294		26,309		26,232		26,163		26,166		26,144		26,144		26,212		26,301		26,450		27,006		26,928		3,443		3,414		3,430		3,464		3,549		3,594		1,335		1,359		1,383		1,438		1,478		1,475		26,227		26,270		26,460		26,713		26,913				110185		15838		57629		104758		124296		19409		120286		302924		0		113903		16267		57926		107936		126669		20195		123361		311961		20.36		18.29		18624.51		1,883		1,140				26,276																0																						0		0		0		0		0

		883		Västervik		7,014,393		7,179,952		36,547		36,696		37,041		37,358		37,658		37,940		21.16		21.16				20.36		18.29				-203		109		1,268		1,242		36,551		36,680		1801		2,643		365		3430		1133		7614		2113		488		1788		2,699		377		3476		1153		7633		2211		486		36,458		36,356		36,290		36,206		36,015		35,892		35,892		35,867		35,920		36,049		36,438		36,551		4,400		4,305		4,278		4,343		4,493		4,563		1,717		1,704		1,732		1,724		1,779		1,801		35,816		35,906		36,008		36,290		36,547				109356		17123		57629		104618		126784		20509		120559		305905		0		112970		17771		57926		107765		128331		21067		121977		316740		20.36		18.29		31823.74		3,109		1,970				36,433																0																						0		0		0		0		0

		884		Vimmerby		3,017,270		3,098,674		15,722		15,740		15,888		16,024		16,152		16,273		22.36		22.36				20.36		18.29				-555		-164		907		1,158		15,728		15,764		864		1,179		174		1536		563		2793		874		180		851		1,231		195		1579		527		2812		859		208		15,608		15,551		15,538		15,473		15,397		15,403		15,403		15,287		15,297		15,419		15,636		15,728		2,046		1,981		1,950		1,973		2,032		2,099		767		781		790		831		849		864		15,295		15,281		15,368		15,594		15,722				108059		15734		57629		106828		128066		19844		122881		316258		0		111589		16266		57926		109950		131694		20266		126560		321328		20.36		18.29		8774.97		459		320				15,592																0																						0		0		0		0		0

		885		Borgholm		2,001,802		2,034,866		10,859		10,890		10,992		11,086		11,175		11,259		21.58		21.58				20.36		18.29				-1,878		-1,483		1,826		1,528		10,857		10,873		404		678		86		892		353		2781		751		152		416		682		90		897		346		2829		773		150		10,933		10,855		10,806		10,676		10,622		10,768		10,768		10,619		10,681		10,681		10,930		10,857		1,246		1,200		1,194		1,182		1,260		1,245		437		395		393		407		424		404		10,609		10,684		10,658		10,860		10,859				100813		17675		57629		109440		126629		20054		118704		305758		0		104588		18248		57926		112542		133503		20693		120788		318532		20.36		18.29		35076.75		2,020		1,635				10,959																308																						0		0		0		0		0

		980		Gotland		10,983,892		11,321,784		58,492		59,126		59,682		60,193		60,676		61,131		33.60		33.60				19.6		17.54				-2,639		-2,435		-21		84		58,595		59,249		2936		4,394		629		5533		1773		11106		2956		625		2961		4,529		652		5671		1797		11335		3021		648		57,122		57,004		57,221		57,269		57,308		57,241		57,241		57,161		57,255		57,391		58,003		58,595		7,047		6,904		6,788		6,868		7,041		7,306		2,868		2,969		2,946		2,910		2,910		2,936		57,147		57,201		57,394		57,834		58,492				109423		17806		57629		105147		123896		21075		120730		305992		0		113072		18381		57926		108265		125565		21664		123249		313416		19.6		17.54		71606.43		5,783		5,302				57,132																1,316																						0		0		0		0		0

		1060		Olofström		2,645,503		2,699,646		13,476		13,492		13,619		13,736		13,846		13,950		22.16		21.71				19.11		17.04				-1,204		-739		453		332		13,482		13,516		684		1,000		137		1296		420		2453		827		191		692		1,016		165		1316		433		2413		863		189		13,198		13,167		13,102		12,988		12,876		12,896		12,896		12,902		13,031		13,170		13,417		13,482		1,579		1,560		1,544		1,596		1,704		1,716		563		579		598		609		651		684		12,902		13,035		13,138		13,338		13,476				109934		15705		57629		104898		130673		19824		117420		304002		0		113640		16161		57926		108035		132671		20547		120975		303430		19.11		17.04		2862.49		334		60				13,243																0																						0		0		0		0		0

		1080		Karlskrona		13,483,797		13,809,687		66,611		66,720		67,347		67,923		68,468		68,981		22.10		21.65				19.11		17.04				-1,095		-996		826		860		66,666		66,675		3729		5,628		781		7225		2160		10595		3026		687		3674		5,575		768		7204		2236		10602		3140		705		62,338		62,804		63,342		64,032		64,215		63,691		63,691		63,912		64,348		65,380		66,262		66,666		8,363		8,468		8,638		8,889		9,108		9,385		3,703		3,708		3,686		3,783		3,758		3,729		64,001		64,267		65,241		66,157		66,611				112558		18716		57629		103460		122521		19795		120354		304109		0		116292		19330		57926		106560		124277		20286		121056		311793		19.11		17.04		42504.39		3,873		3,215				62,329																0																						0		0		0		0		0

		1081		Ronneby		5,391,233		5,489,203		29,564		29,668		29,947		30,203		30,445		30,673		22.36		21.91				19.11		17.04				628		1,240		94		174		29,568		29,695		1701		2,530		343		3188		992		5269		1608		337		1743		2,638		357		3261		1004		5263		1618		354		28,491		28,489		28,416		28,254		27,910		27,788		27,788		27,871		28,221		28,697		29,207		29,568		3,426		3,482		3,595		3,770		4,006		4,180		1,471		1,492		1,539		1,607		1,648		1,701		27,870		28,102		28,620		28,933		29,564				109929		17329		57629		105063		125218		19552		116848		299226		0		113676		17979		57926		108316		126802		20395		118807		309107		19.11		17.04		19494.85		1,262		925				28,479																0																						0		0		0		0		0

		1082		Karlshamn		6,430,868		6,556,762		32,215		32,353		32,657		32,936		33,200		33,449		22.21		21.76				19.11		17.04				-1,531		-1,319		2,111		1,697		32,200		32,330		1715		2,513		373		3187		1001		5767		1758		390		1733		2,534		346		3270		1022		5759		1797		392		31,052		30,959		30,918		31,143		31,185		31,132		31,132		31,272		31,598		31,846		32,130		32,200		3,901		3,926		3,929		3,983		4,114		4,188		1,565		1,599		1,684		1,695		1,722		1,715		31,233		31,573		31,838		32,041		32,215				109655		17220		57629		102178		123381		20248		117768		309689		0		113347		17845		57926		105423		123509		20932		120046		314097		19.11		17.04		21852.65		1,594		1,406				31,066																0																						0		0		0		0		0

		1083		Sölvesborg		3,396,232		3,511,477		17,486		17,465		17,629		17,780		17,923		18,057		22.27		21.82				19.11		17.04				-1,773		-2,070		336		264		17,455		17,468		926		1,358		191		1748		563		3286		923		213		872		1,331		185		1759		571		3296		954		206		16,821		16,840		16,813		16,810		16,793		16,808		16,808		16,800		16,959		17,160		17,437		17,455		2,145		2,117		2,154		2,178		2,280		2,311		862		874		901		880		927		926		16,783		16,938		17,123		17,420		17,486				107871		17216		57629		103180		123840		19502		119744		310414		0		111138		17813		57926		106291		128063		19941		121434		320517		19.11		17.04		19715.27		1,193		920				16,820																0																						0		0		0		0		0

		1214		Svalöv		2,605,647		2,704,567		14,010		14,128		14,261		14,383		14,498		14,607		20.74		20.74				19.7		17.63				252		271		-53		-220		14,025		14,123		885		1,280		178		1639		515		1979		472		126		925		1,289		177		1645		511		2004		472		119		13,143		13,184		13,290		13,242		13,250		13,275		13,275		13,332		13,460		13,655		13,919		14,025		1,947		1,925		1,920		1,990		2,088		2,154		786		803		790		825		860		885		13,307		13,485		13,619		13,815		14,010				112275		17062		57629		104360		138438		19393		124234		318576		0		116058		17691		57926		107585		141947		20073		127823		327674		19.7		17.63		11518.21		780		414				13,142																0																						0		0		0		0		0

		1230		Staffanstorp		5,330,446		5,555,282		24,168		24,633		24,865		25,078		25,279		25,469		19.14		19.54				19.7		17.63				1,976		1,939		-1,760		-2,036		24,167		24,724		1766		2,594		347		3282		917		3448		970		155		1790		2,676		395		3316		955		3440		1031		180		21,208		21,667		21,949		22,259		22,296		22,534		22,534		22,672		22,994		23,119		23,600		24,167		3,665		3,644		3,768		3,808		3,979		4,199		1,646		1,606		1,637		1,662		1,647		1,766		22,650		23,004		23,117		23,506		24,168				116595		20192		57629		101695		115696		17228		105406		294400		373		120486		20668		57926		104854		117463		17865		106722		303278		19.7		17.63		14636.30		1,929		1,886				21,093																0																						0		0		0		0		0

		1231		Burlöv		3,250,784		3,358,491		17,968		18,346		18,519		18,677		18,827		18,968		20.09		20.09				19.7		17.63				3,237		3,317		-1,925		-2,041		18,073		18,360		1267		1,732		258		2153		679		2451		646		125		1283		1,776		237		2210		659		2448		681		127		15,952		16,230		16,509		16,701		16,843		17,011		17,011		17,114		17,211		17,430		17,646		18,073		2,409		2,423		2,478		2,511		2,633		2,832		1,220		1,216		1,200		1,258		1,220		1,267		17,159		17,181		17,423		17,635		17,968				116733		20401		57629		103432		114924		21422		125657		307098		0		120607		20868		57926		106636		119048		21956		128660		322232		19.7		17.63		7056.59		927		1,032				15,858																0																						0		0		0		0		0

		1233		Vellinge		9,169,343		9,613,233		35,688		36,494		36,837		37,152		37,450		37,731		18.50		18.50				19.7		17.63				1,044		1,058		-2,549		-2,574		35,790		36,499		2200		3,506		460		4546		1358		6306		1478		299		2245		3,567		470		4672		1429		6319		1594		314		32,565		32,843		33,162		33,303		33,510		33,615		33,615		33,807		34,110		34,667		35,257		35,790		5,496		5,528		5,550		5,621		5,760		5,904		2,033		1,987		1,996		2,058		2,089		2,200		33,833		34,122		34,606		35,200		35,688				117209		20359		57629		101217		111481		16730		109788		301033		484		121079		20849		57926		104379		111713		17283		111701		307087		19.7		17.63		27122.03		3,718		3,812				32,575																0																						0		0		203		0		0

		1256		Östra Göinge		2,513,164		2,581,003		14,647		14,898		15,038		15,167		15,289		15,404		20.99		20.99				19.7		17.63				2,305		2,903		425		275		14,715		14,915		852		1,314		208		1667		519		2418		645		201		889		1,362		179		1780		572		2436		658		185		13,828		13,662		13,526		13,590		13,603		13,620		13,620		13,687		13,864		14,102		14,406		14,715		1,862		1,865		1,885		1,973		2,068		2,186		699		746		751		784		825		852		13,650		13,841		14,051		14,207		14,647				110356		17032		57629		105668		130453		19897		113485		301322		266		114133		17692		57926		108961		131413		20528		116629		300063		19.7		17.63		6205.34		544		64				13,859																0																						0		0		0		0		0

		1257		Örkelljunga		1,781,801		1,830,599		10,024		10,157		10,253		10,341		10,424		10,502		19.06		19.06				19.7		17.63				314		653		-713		-1,109		10,047		10,174		553		816		129		1005		305		1827		480		132		554		830		116		1062		341		1845		468		136		9,577		9,592		9,639		9,631		9,663		9,655		9,655		9,653		9,733		9,831		9,958		10,047		1,295		1,248		1,269		1,281		1,325		1,310		526		510		517		503		543		553		9,641		9,707		9,833		9,921		10,024				110201		15944		57629		105485		147107		20148		119497		310514		0		113849		16383		57926		108723		140907		20807		123639		315717		19.7		17.63		6545.20		711		327				9,572																0																						0		0		0		0		0

		1260		Bjuv		2,756,326		2,799,006		15,376		15,471		15,616		15,750		15,876		15,995		20.99		20.99				19.7		17.63				555		377		-1,686		-1,415		15,429		15,501		952		1,431		199		1841		583		2203		538		122		945		1,451		196		1878		587		2220		526		119		14,470		14,613		14,813		14,841		14,851		14,866		14,866		14,801		14,894		14,962		15,202		15,429		2,234		2,201		2,199		2,217		2,327		2,424		944		942		948		912		922		952		14,805		14,887		14,957		15,141		15,376				112251		18759		57629		103478		132647		19678		123156		309479		0		115978		19378		57926		106716		131926		20384		124590		319579		19.7		17.63		11254.90		1,022		483				14,442																0																						0		0		0		0		0

		1261		Kävlinge		7,000,547		7,300,868		30,854		31,387		31,682		31,953		32,209		32,450		18.51		18.51				19.7		17.63				464		796		-1,561		-1,644		30,959		31,491		2078		3,323		477		4183		1103		4550		1029		227		2124		3,344		439		4308		1188		4557		1105		217		27,746		28,255		28,638		29,013		29,261		29,427		29,427		29,600		29,808		30,104		30,532		30,959		4,592		4,687		4,825		4,977		5,105		5,286		2,205		2,122		2,087		2,130		2,052		2,078		29,637		29,803		30,077		30,476		30,854				112340		18717		57629		101346		120284		17661		114035		300683		0		116089		19332		57926		104574		119966		18252		116848		303639		19.7		17.63		23382.34		2,625		2,458				27,706																0																						0		0		0		0		0

		1262		Lomma		6,580,899		6,900,408		24,213		24,653		24,885		25,098		25,299		25,489		19.64		19.64				19.7		17.63				3,909		3,894		-2,596		-2,585		24,264		24,763		1741		2,821		399		3502		897		3724		1095		208		1686		2,934		411		3654		942		3696		1170		216		20,023		20,449		21,065		21,559		22,017		22,298		22,298		22,496		22,946		23,324		23,887		24,264		3,614		3,729		3,801		3,950		4,168		4,399		1,698		1,725		1,719		1,704		1,755		1,741		22,505		22,921		23,308		23,858		24,213				116655		20059		57629		100865		112451		16918		104505		296004		302		120698		20522		57926		104136		112153		17445		107217		299087		19.7		17.63		15431.50		1,969		2,185				19,967																342																						79		0		652		361		94

		1263		Svedala		4,455,900		4,619,775		21,048		21,525		21,727		21,913		22,089		22,255		20.24		20.24				19.7		17.63				2,342		1,728		-2,078		-2,113		21,074		21,576		1557		2,267		319		2849		779		2902		679		136		1517		2,374		386		2912		804		2984		731		144		19,149		19,390		19,625		19,822		19,805		19,971		19,971		20,067		20,248		20,462		20,771		21,074		3,166		3,156		3,255		3,331		3,453		3,628		1,442		1,451		1,483		1,499		1,520		1,557		20,056		20,183		20,426		20,737		21,048				116560		20189		57629		102767		126076		17805		117238		304112		554		120585		20640		57926		105972		125936		18474		115549		316532		19.7		17.63		13704.53		1,801		1,723				19,104																0																						0		0		0		0		0

		1264		Skurup		3,031,091		3,110,399		15,587		15,739		15,887		16,023		16,151		16,272		20.42		20.42				19.7		17.63				-908		-518		-1,773		-1,877		15,642		15,759		937		1,368		182		1767		556		2441		611		135		961		1,357		196		1725		600		2470		618		145		14,788		14,784		14,867		14,981		14,946		14,955		14,955		15,025		15,167		15,149		15,408		15,642		2,217		2,234		2,236		2,242		2,252		2,323		879		856		845		885		909		937		15,031		15,165		15,165		15,399		15,587				117310		20587		57629		102834		127313		19687		118907		298547		0		121113		21100		57926		105938		128151		20386		124366		307927		19.7		17.63		13382.07		1,056		1,056				14,811																0																						0		0		0		0		0

		1265		Sjöbo		3,607,506		3,702,768		19,019		19,167		19,347		19,513		19,669		19,816		20.92		20.92				19.7		17.63				-1,690		-1,282		-286		-324		19,071		19,153		1093		1,472		234		1878		596		3331		872		185		1107		1,542		232		1899		627		3361		901		179		18,015		18,093		18,153		18,112		18,143		18,290		18,290		18,401		18,415		18,514		18,742		19,071		2,313		2,268		2,260		2,322		2,362		2,474		1,050		1,052		1,056		1,061		1,064		1,093		18,403		18,422		18,467		18,710		19,019				112167		18820		57629		104040		130781		20459		122192		301805		0		115914		19443		57926		107129		131847		21415		123023		319834		19.7		17.63		17528.64		882		744				17,960																0																						0		0		0		0		0

		1266		Hörby		2,926,750		2,997,649		15,538		15,662		15,809		15,944		16,072		16,192		21.08		21.08				19.7		17.63				-1		156		-514		-532		15,552		15,635		944		1,236		163		1583		498		2530		727		186		966		1,244		194		1581		504		2538		749		195		14,584		14,757		14,762		14,840		14,901		14,958		14,958		14,917		14,927		15,020		15,283		15,552		1,962		1,947		1,895		1,950		1,987		2,081		817		852		833		853		874		944		14,921		14,925		14,973		15,261		15,538				112233		18809		57629		105612		130344		20236		117682		304755		0		115993		19448		57926		108632		131309		20597		118006		306400		19.7		17.63		12467.56		866		619				14,610																0																						0		0		0		0		0

		1267		Höör		3,286,039		3,394,515		16,460		16,580		16,736		16,879		17,014		17,142		21.88		21.88				19.7		17.63				-260		31		-1,286		-1,377		16,478		16,637		1010		1,492		205		1897		580		2587		666		152		1015		1,545		208		1958		581		2620		677		162		14,924		15,039		15,261		15,460		15,492		15,526		15,526		15,637		15,770		15,970		16,192		16,478		2,249		2,245		2,256		2,266		2,352		2,477		976		996		1,002		987		974		1,010		15,644		15,766		15,974		16,166		16,460				112244		18766		57629		103377		129969		19011		116890		292297		0		115979		19382		57926		106557		129868		19755		119075		297570		19.7		17.63		14768.62		1,155		971				14,888																0																						0		0		0		0		0

		1270		Tomelilla		2,396,198		2,478,787		13,384		13,507		13,634		13,751		13,861		13,965		20.61		20.61				19.7		17.63				-73		670		-649		-295		13,416		13,557		725		1,074		152		1355		443		2457		696		136		746		1,086		138		1405		477		2474		729		140		12,772		12,816		12,936		12,914		12,930		12,917		12,917		12,891		13,007		13,132		13,330		13,416		1,606		1,587		1,658		1,712		1,773		1,798		767		737		762		769		753		725		12,856		13,006		13,145		13,271		13,384				107972		16867		57629		104261		135592		20876		123441		317462		0		111694		17511		57926		107358		135730		21319		126182		318736		19.7		17.63		13973.61		661		445				12,753																0																						0		0		0		0		0

		1272		Bromölla		2,402,958		2,444,980		12,695		12,848		12,969		13,080		13,185		13,284		21.76		21.76				19.7		17.63				276		972		-702		-697		12,699		12,876		695		1,124		151		1420		444		2326		623		135		742		1,148		129		1495		460		2351		641		131		12,181		12,200		12,285		12,272		12,366		12,250		12,250		12,336		12,400		12,513		12,625		12,699		1,652		1,683		1,716		1,764		1,781		1,864		676		674		687		682		690		695		12,307		12,360		12,503		12,572		12,695				112112		17019		57629		103760		130901		19181		116887		306905		0		115911		17661		57926		107165		130738		20011		119044		309618		19.7		17.63		8139.74		553		280				12,149																0																						0		0		0		0		0

		1273		Osby		2,461,357		2,512,360		13,162		13,255		13,380		13,494		13,602		13,704		22.26		22.26				19.7		17.63				1,440		1,917		-1,217		-1,340		13,182		13,267		718		1,091		178		1365		451		2335		764		187		733		1,130		168		1436		431		2334		762		186		12,623		12,648		12,656		12,724		12,699		12,637		12,637		12,713		12,828		12,954		13,149		13,182		1,709		1,677		1,713		1,734		1,790		1,816		690		698		740		746		760		718		12,686		12,811		12,915		13,086		13,162				110168		16919		57629		104357		120502		19364		115153		305371		0		113896		17599		57926		107596		126025		20153		118038		311502		19.7		17.63		7870.20		466		139				12,609																0																						0		0		0		0		0

		1275		Perstorp		1,244,096		1,278,127		7,365		7,463		7,533		7,597		7,658		7,715		20.81		20.81				19.7		17.63				3,322		3,799		-2,033		-2,415		7,335		7,479		422		652		92		814		274		1158		350		87		448		692		87		859		280		1155		362		82		6,930		6,972		6,983		7,061		7,159		7,096		7,096		7,139		7,174		7,211		7,338		7,335		931		934		961		991		1,069		1,088		419		425		413		420		444		422		7,126		7,166		7,191		7,210		7,365				110337		16160		57629		104746		135781		20610		126615		309661		0		114147		16691		57926		108431		141720		21428		123843		321017		19.7		17.63		2815.40		539		41				6,910																0																						0		0		0		0		0

		1276		Klippan		3,122,132		3,212,594		17,403		17,591		17,756		17,908		18,052		18,187		20.75		20.75				19.7		17.63				-720		-793		588		684		17,462		17,600		978		1,386		202		1756		659		2912		788		204		946		1,439		214		1818		636		2952		809		207		16,254		16,336		16,382		16,515		16,601		16,660		16,660		16,715		16,733		16,917		17,219		17,462		2,260		2,256		2,250		2,236		2,277		2,415		883		919		922		971		956		978		16,716		16,746		16,902		17,086		17,403				108160		16854		57629		103373		129272		20439		119383		298123		0		111565		17541		57926		106712		128743		21235		121780		306280		19.7		17.63		13092.16		1,159		380				16,248																0																						0		0		0		0		0

		1277		Åstorp		2,730,259		2,795,354		15,757		15,956		16,106		16,244		16,374		16,497		20.29		20.29				19.7		17.63				1,993		1,760		-1,032		-1,092		15,828		15,987		1072		1,613		223		2030		610		2200		531		121		1060		1,594		213		2055		624		2183		559		118		14,233		14,533		14,667		14,737		14,789		14,806		14,806		14,927		15,061		15,193		15,528		15,828		2,246		2,291		2,320		2,353		2,487		2,640		965		962		977		1,017		1,051		1,072		14,898		15,023		15,167		15,428		15,757				112349		18731		57629		103939		123893		19452		119336		305108		34		116071		19354		57926		107051		125004		19878		121118		315652		19.7		17.63		10291.22		1,262		637				14,190																0																						0		0		0		0		0

		1278		Båstad		3,169,032		3,256,605		14,756		14,878		15,018		15,146		15,267		15,381		20.23		20.23				19.7		17.63				-521		-404		-2,332		-1,770		14,796		14,948		681		1,065		155		1352		448		3318		953		222		664		1,095		146		1404		450		3373		977		227		14,242		14,203		14,269		14,278		14,230		14,263		14,263		14,275		14,419		14,373		14,614		14,796		1,667		1,658		1,676		1,681		1,751		1,800		656		643		680		662		656		681		14,272		14,452		14,401		14,564		14,756				107036		17778		57629		102911		126970		19148		112769		298799		0		110395		18354		57926		106052		126725		19816		115354		307909		19.7		17.63		23852.11		2,572		2,670				14,237																0																						0		0		0		0		0

		1280		Malmö		61,627,048		64,235,588		332,855		338,582		341,766		344,690		347,454		350,059		21.24		21.24				19.7		17.63				2,076		1,899		-703		-599		333,633		339,313		23328		26,744		4150		31769		9030		36618		11278		2970		23438		28,008		4391		33347		9207		37222		11299		2989		280,801		286,535		293,909		298,963		302,835		307,758		307,758		312,994		318,107		322,574		328,494		333,633		34,096		35,024		35,723		37,141		38,802		40,799		21,144		21,997		22,474		22,944		23,151		23,328		312,089		317,375		321,970		327,049		332,855				117748		18864		57629		102165		113087		22621		123677		305451		275		121693		19141		57926		105447		114166		23259		126649		311560		19.7		17.63		82961.01		14,148		13,277				280,279																32																						0		0		0		0		0

		1281		Lund		25,997,375		27,119,399		121,164		122,949		124,105		125,167		126,171		127,117		21.24		21.24				19.7		17.63				-4,353		-4,354		-80		17		121,274		122,948		6860		9,874		1396		12406		3478		15114		3944		965		6724		10,220		1513		12728		3737		15550		4047		993		105,286		107,351		109,147		110,488		111,666		112,950		112,950		114,291		115,968		116,834		118,542		121,274		13,423		13,725		14,138		14,564		15,093		15,884		6,576		6,682		6,650		6,663		6,622		6,860		114,308		115,918		116,682		118,334		121,164				112566		18725		57629		101040		112265		19831		114020		298125		127		116286		19332		57926		104289		112988		20432		117014		303580		19.7		17.63		51568.96		6,767		6,293				105,199																0																						192		0		0		0		0

		1282		Landskrona		8,119,441		8,432,627		45,225		45,671		46,100		46,494		46,867		47,218		20.24		20.24				19.7		17.63				1,078		1,186		-295		-432		45,286		45,775		3011		3,783		581		4705		1502		6790		1818		441		3050		3,931		605		4809		1536		6940		1847		426		40,419		40,860		41,226		41,724		42,189		42,560		42,560		43,073		43,574		43,961		44,611		45,286		5,531		5,571		5,697		5,765		6,024		6,207		2,718		2,796		2,892		2,899		2,952		3,011		42,937		43,504		43,867		44,447		45,225				110389		17301		57629		103543		120306		21267		122351		310831		0		114088		17945		57926		106642		122710		22087		124932		315369		19.7		17.63		22246.53		2,954		2,476				40,321																0																						0		0		0		0		0

		1283		Helsingborg		29,518,753		30,628,556		143,089		145,231		146,597		147,851		149,036		150,153		20.21		20.21				19.7		17.63				681		619		-1,397		-1,313		143,304		145,415		8726		11,860		1758		14769		4723		19795		5681		1370		8774		12,258		1792		15299		4812		20062		5749		1342		124,986		126,754		128,359		129,177		130,626		132,011		132,011		132,989		135,344		137,909		140,547		143,304		16,726		16,917		17,241		17,948		18,629		19,492		7,953		8,113		8,298		8,470		8,526		8,726		132,784		134,978		137,556		139,938		143,089				112622		18721		57629		102048		117131		21088		122550		302600		154		116365		19327		57926		105353		118252		21690		124829		312444		19.7		17.63		57028.49		7,460		7,116				124,751																0																						0		0		0		0		0

		1284		Höganäs		5,820,126		5,980,896		26,087		26,473		26,722		26,951		27,167		27,371		19.73		19.73				19.7		17.63				285		104		-627		-773		26,193		26,566		1422		2,356		342		2947		911		5212		1313		345		1425		2,377		315		3064		892		5317		1372		334		24,065		24,248		24,480		24,637		24,698		24,863		24,863		25,084		25,298		25,610		25,847		26,193		3,561		3,586		3,602		3,664		3,742		3,858		1,448		1,427		1,439		1,438		1,437		1,422		25,031		25,250		25,574		25,797		26,087				112102		17042		57629		101585		115918		18077		113852		297039		0		115820		17665		57926		104737		118293		18509		114101		300682		19.7		17.63		23983.75		2,706		2,729				24,100																0																						0		0		0		0		0

		1285		Eslöv		6,482,563		6,670,649		33,118		33,503		33,818		34,107		34,380		34,638		20.54		20.54				19.7		17.63				465		735		1,703		1,728		33,236		33,557		2106		2,996		417		3811		1174		4584		1299		308		2155		3,030		415		3879		1211		4615		1329		309		30,775		31,123		31,269		31,587		31,728		31,744		31,744		31,920		32,179		32,438		32,878		33,236		4,593		4,589		4,613		4,681		4,864		4,985		2,009		2,009		2,058		2,052		2,087		2,106		31,826		32,210		32,352		32,807		33,118				112280		18767		57629		103227		121460		19690		119028		309415		0		116036		19393		57926		106433		122909		20215		121458		316058		19.7		17.63		21760.03		1,997		1,660				30,653																0																						0		0		0		0		0

		1286		Ystad		6,219,139		6,373,289		29,783		30,177		30,461		30,722		30,968		31,200		20.11		20.11				19.7		17.63				-1,414		-1,119		-586		-417		29,848		30,226		1515		2,177		304		2810		908		5979		1665		394		1509		2,282		311		2910		917		6088		1686		427		27,719		27,870		28,109		28,338		28,427		28,558		28,558		28,623		28,771		28,985		29,448		29,848		3,319		3,334		3,390		3,436		3,590		3,718		1,423		1,421		1,409		1,424		1,449		1,515		28,590		28,788		28,961		29,316		29,783				109473		17134		57629		102066		122655		19853		119785		303396		0		113068		17802		57926		105328		124897		20177		121701		308419		19.7		17.63		28034.65		2,272		2,449				27,611																0																						0		0		0		0		0

		1287		Trelleborg		8,676,925		8,958,046		44,543		44,820		45,241		45,628		45,994		46,339		20.60		20.60				19.7		17.63				-998		-748		-365		-294		44,595		44,902		2592		3,759		538		4778		1415		7123		2010		423		2629		3,736		512		4838		1471		7115		2080		436		41,019		41,558		41,891		42,219		42,542		42,605		42,605		42,837		42,973		43,359		43,913		44,595		5,685		5,734		5,727		5,856		5,973		6,193		2,509		2,542		2,516		2,554		2,509		2,592		42,775		42,914		43,323		43,826		44,543				109964		16947		57629		101802		122614		19727		119853		309993		0		113667		17566		57926		104962		123687		20395		120954		316137		19.7		17.63		32274.89		3,859		3,336				40,892																0																						0		0		0		0		0

		1290		Kristianstad		16,420,738		16,854,256		84,096		84,818		85,616		86,348		87,040		87,692		21.46		21.46				19.7		17.63				401		587		737		1,009		84,151		84,908		4836		7,067		977		8907		2932		13186		3869		985		4881		7,185		1006		9100		2967		13394		3972		962		77,245		77,977		78,788		79,543		79,930		80,507		80,507		81,009		81,826		82,510		83,191		84,151		10,790		10,824		11,001		11,154		11,437		11,839		4,680		4,743		4,843		4,779		4,782		4,836		80,993		81,686		82,372		82,969		84,096				112579		18717		57629		103553		124088		19209		116420		300186		0		116327		19326		57926		106699		125594		19841		119149		309500		19.7		17.63		61180.99		5,208		4,694				77,131																0																						0		0		0		0		0

		1291		Simrishamn		3,706,897		3,738,392		19,354		19,317		19,499		19,666		19,824		19,973		20.51		20.51				19.7		17.63				-1,017		-551		188		350		19,376		19,278		788		1,222		156		1620		582		4722		1345		278		801		1,224		178		1579		584		4802		1344		294		19,306		19,356		19,328		19,297		19,147		18,997		18,997		18,951		18,905		19,065		19,485		19,376		2,218		2,143		2,088		2,139		2,253		2,202		739		722		718		712		789		788		18,928		18,875		19,079		19,380		19,354				106205		16927		57629		103604		127536		19495		117806		304961		0		109930		17578		57926		106557		127641		20166		122126		309913		19.7		17.63		27395.63		2,493		2,212				19,348																0																						0		0		0		0		0

		1292		Ängelholm		8,947,327		9,172,231		41,782		42,094		42,490		42,854		43,198		43,522		20.24		20.49				19.7		17.63				-550		-341		-99		-135		41,786		42,131		2346		3,405		469		4314		1286		7116		2188		569		2396		3,438		481		4413		1306		7193		2192		576		38,749		38,854		39,083		39,394		39,626		39,742		39,742		39,866		40,229		40,732		41,336		41,786		5,238		5,124		5,158		5,239		5,394		5,600		2,186		2,167		2,181		2,252		2,268		2,346		39,856		40,201		40,655		41,166		41,782				109844		16895		57629		102171		122564		19424		119127		295309		0		113565		17538		57926		105287		124223		19913		121555		302847		19.7		17.63		32363.39		3,304		3,069				38,766																0																						0		0		0		0		0

		1293		Hässleholm		9,762,469		9,975,214		51,962		52,139		52,629		53,079		53,505		53,906		20.96		20.96				19.7		17.63				165		338		1,358		1,396		52,003		52,121		2877		4,131		577		5287		1819		8644		2698		691		2817		4,198		613		5327		1826		8716		2711		718		49,780		50,006		50,036		50,107		50,164		50,163		50,163		50,227		50,565		51,048		51,667		52,003		6,681		6,579		6,590		6,740		6,970		7,106		2,714		2,751		2,724		2,758		2,816		2,877		50,214		50,493		50,960		51,385		51,962				109793		18732		57629		103321		125615		19439		113293		295792		0		113378		19343		57926		106476		126274		20125		117234		303000		19.7		17.63		35623.80		1,984		1,308				49,722																0																						0		0		0		0		0

		1315		Hylte		1,936,191		1,973,114		10,994		10,929		11,032		11,126		11,215		11,299		21.45		21.45				19.28		17.21				4,713		5,044		-868		-1,050		10,990		10,914		714		1,011		138		1298		410		1685		504		158		683		1,021		150		1284		434		1699		507		157		10,257		10,273		10,277		10,177		10,126		10,032		10,032		10,001		10,278		10,514		10,954		10,990		1,421		1,440		1,477		1,542		1,688		1,708		533		537		577		639		711		714		10,001		10,242		10,501		10,868		10,994				110681		16238		57629		109811		135529		19033		119850		303466		0		114275		16716		57926		112845		139857		19494		123813		311770		19.28		17.21		6240.36		262		117				10,284																0																						0		0		0		0		0

		1380		Halmstad		20,341,980		20,971,323		99,533		101,175		102,126		103,000		103,826		104,604		20.98		20.98				19.28		17.21				-1,562		-1,603		110		16		99,752		101,268		5830		8,209		1195		10258		3075		14876		4496		1063		5911		8,407		1211		10603		3117		15139		4574		1092		89,727		90,241		91,087		91,800		92,294		93,231		93,231		94,084		95,532		96,952		98,538		99,752		11,877		11,876		12,052		12,334		12,781		13,333		5,303		5,403		5,609		5,804		5,783		5,830		94,006		95,321		96,641		98,316		99,533				112592		18722		57629		101864		119252		19428		116343		302113		216		116339		19332		57926		105104		120605		19978		118732		308143		19.28		17.21		72488.29		6,851		6,759				89,659																0																						0		0		0		0		0

		1381		Laholm		4,720,525		4,900,396		25,101		25,426		25,665		25,885		26,093		26,289		20.58		20.58				19.28		17.21				-738		-373		30		70		25,147		25,491		1451		1,990		252		2622		841		4652		1222		282		1473		2,052		296		2636		910		4775		1269		301		23,189		23,258		23,345		23,390		23,470		23,458		23,458		23,517		23,781		24,195		24,664		25,147		3,113		3,100		3,128		3,249		3,349		3,463		1,174		1,202		1,282		1,307		1,343		1,451		23,471		23,757		24,154		24,568		25,101				108313		17237		57629		105227		128974		18868		117987		301251		47		111954		17875		57926		108438		127037		19241		119549		311082		19.28		17.21		30729.44		2,161		1,763				23,166																0																						0		0		0		0		0

		1382		Falkenberg		8,569,154		8,877,853		44,123		44,625		45,045		45,430		45,794		46,137		21.10		21.10				19.28		17.21				-1,056		-529		408		436		44,195		44,701		2501		3,577		552		4473		1483		7745		2301		519		2602		3,670		485		4635		1477		7859		2329		550		40,164		40,451		40,739		41,008		41,304		41,423		41,423		41,912		42,433		42,949		43,867		44,195		5,616		5,609		5,561		5,616		5,840		5,956		2,346		2,394		2,391		2,456		2,496		2,501		41,738		42,398		42,849		43,664		44,123				109872		17264		57629		104061		127176		18330		113933		299426		0		113647		17897		57926		107209		129507		19003		116818		310588		19.28		17.21		45517.41		3,724		3,650				40,168																0																						0		0		0		0		0

		1383		Varberg		13,370,227		13,918,802		62,651		63,481		64,078		64,626		65,144		65,632		20.33		20.33				19.28		17.21				-1,456		-1,337		-975		-870		62,755		63,630		3595		5,294		758		6607		1951		10715		3027		730		3649		5,374		730		6794		2019		11048		3051		748		56,114		56,673		57,439		58,084		58,576		59,186		59,186		59,936		60,422		61,030		61,868		62,755		7,800		7,794		7,852		7,956		8,219		8,558		3,577		3,575		3,617		3,584		3,567		3,595		59,844		60,382		60,848		61,643		62,651				112576		18716		57629		102279		123675		18710		113632		302033		0		116325		19327		57926		105433		123715		19234		116115		308308		19.28		17.21		54776.21		5,232		5,408				56,069																0																						0		0		0		0		0

		1384		Kungsbacka		20,369,180		21,311,071		81,683		83,217		84,000		84,719		85,398		86,038		21.33		21.33				19.28		17.21				1,191		981		-230		-78		81,986		83,348		5043		8,444		1147		10811		3123		12096		3187		704		5020		8,499		1136		10968		3319		12275		3331		744		71,942		72,676		73,938		75,025		75,954		76,786		76,786		77,390		78,219		79,144		80,442		81,986		12,582		12,633		12,833		13,095		13,449		13,934		5,209		5,197		5,137		5,044		4,975		5,043		77,266		78,123		79,015		80,246		81,683				117206		20266		57629		102013		118035		17655		112320		295863		322		121163		20771		57926		105177		118618		18207		114043		301336		19.28		17.21		65177.45		7,397		7,863				71,852																0																						0		0		0		0		0

		1401		Härryda		9,117,503		9,490,943		37,356		37,747		38,102		38,428		38,736		39,026		20.62		20.62				19.41		17.34				1,607		1,640		-129		36		37,412		37,802		2698		4,255		581		5213		1363		4570		1194		235		2610		4,363		619		5367		1364		4612		1232		235		32,969		33,580		34,007		34,463		34,854		35,223		35,223		35,732		36,291		36,651		37,108		37,412		5,790		5,810		5,990		6,086		6,327		6,576		2,842		2,860		2,814		2,830		2,701		2,698		35,638		36,265		36,519		36,993		37,356				116638		20095		57629		102098		119189		18083		111898		296021		0		120649		20563		57926		105288		120812		18577		115631		299316		19.41		17.34		27521.12		3,093		3,242				32,840																0																						0		0		0		0		0

		1402		Partille		9,018,683		9,414,479		37,826		38,386		38,747		39,078		39,391		39,686		19.96		19.96				19.41		17.34				1,312		1,344		-109		-96		37,880		38,443		2619		3,758		558		4667		1349		4592		1468		350		2546		3,949		606		4794		1404		4684		1473		354		33,699		33,802		34,382		35,084		35,518		35,837		35,837		36,147		36,528		36,977		37,316		37,880		5,524		5,538		5,527		5,654		5,801		6,016		2,521		2,605		2,701		2,669		2,608		2,619		36,114		36,510		36,919		37,264		37,826				116780		20335		57629		101526		114408		19098		111761		290730		0		120798		20758		57926		104728		113668		19490		116595		298422		19.41		17.34		14313.48		2,032		2,449				33,640																0																						0		0		0		0		0

		1407		Öckerö		3,013,392		3,149,236		12,903		12,956		13,078		13,190		13,296		13,396		21.21		21.21				19.41		17.34				311		180		558		701		12,923		12,945		654		1,148		142		1514		479		2361		625		137		660		1,120		135		1491		490		2408		631		134		12,256		12,250		12,292		12,449		12,487		12,539		12,539		12,574		12,645		12,682		12,773		12,923		1,958		1,899		1,909		1,919		1,945		1,993		723		703		683		668		649		654		12,583		12,631		12,681		12,733		12,903				118037		20554		57629		103222		124816		17084		110864		302579		0		121894		21090		57926		106337		126049		17655		115657		305218		19.41		17.34		11433.08		1,474		1,356				12,257																0																						0		0		0		0		0

		1415		Stenungsund		6,163,083		6,436,865		26,180		26,502		26,751		26,980		27,196		27,400		21.64		21.64				19.41		17.34				-416		-420		426		441		26,224		26,503		1594		2,507		319		3225		916		3852		1044		186		1578		2,489		348		3240		962		3844		1103		195		23,389		23,657		23,983		24,292		24,601		24,868		24,868		24,932		25,275		25,508		25,815		26,224		3,808		3,825		3,904		3,946		4,003		4,141		1,666		1,626		1,618		1,616		1,569		1,594		24,924		25,227		25,458		25,735		26,180				112235		17125		57629		103260		128135		19287		113753		302823		15		115950		17728		57926		106392		126961		19868		113913		314697		19.41		17.34		20940.06		2,428		2,385				23,353																0																						0		0		0		0		0

		1419		Tjörn		3,727,483		3,826,097		15,761		15,891		16,040		16,177		16,307		16,429		21.71		21.71				19.41		17.34				-2,497		-1,786		-126		417		15,790		15,922		842		1,221		155		1548		483		3301		746		171		892		1,239		158		1581		482		3365		784		166		14,944		14,963		14,961		14,955		14,959		14,974		14,974		15,050		15,135		15,315		15,584		15,790		1,912		1,874		1,910		1,919		1,978		2,031		763		724		744		778		787		842		15,067		15,093		15,303		15,552		15,761				117798		16811		57629		104823		127536		17447		111357		292532		0		121466		17468		57926		107965		129413		18105		114975		306058		19.41		17.34		22475.77		2,431		2,601				14,919																0																						0		0		0		0		0

		1421		Orust		3,192,073		3,264,247		15,068		15,059		15,201		15,331		15,454		15,570		23.61		23.36

Fridell Mona: Fridell Mona:
Ändrat vid avstämming i januari				19.41		17.34				-1,899		-1,692		-108		-125		15,108		15,110		702		1,030		122		1353		489		3345		845		176		673		1,065		161		1336		484		3411		877		187		15,373		15,327		15,308		15,221		15,129		15,083		15,083		15,036		15,054		15,010		15,093		15,108		1,963		1,937		1,896		1,849		1,877		1,842		653		663		653		649		683		702		15,046		15,047		15,011		15,076		15,068				111892		16591		57629		105955		134158		18953		114879		307697		0		115551		17310		57926		109031		135778		19603		117260		309604		19.41		17.34		29665.59		2,613		2,464				15,341																0																						0		0		0		0		0

		1427		Sotenäs		2,024,415		2,065,021		9,104		9,048		9,133		9,211		9,285		9,355		21.99		21.99				19.41		17.34				-3,051		-3,075		-1,084		-868		9,073		9,030		335		524		66		677		274		2205		569		147		354		528		78		663		247		2245		555		155		9,280		9,170		9,112		9,052		9,007		9,004		9,004		8,928		8,931		9,006		9,065		9,073		1,046		983		973		952		969		951		356		355		329		321		337		335		8,957		8,931		8,976		9,088		9,104				108657		17612		57629		103059		125555		18513		117997		306572		0		112571		18195		57926		106032		132679		19136		119225		314333		19.41		17.34		18267.41		1,960		2,031				9,285																0																						0		0		0		0		0

		1430		Munkedal		1,918,648		1,957,406		10,371		10,475		10,573		10,663		10,748		10,829		23.63		23.63				19.41		17.34				2,098		1,936		142		53		10,423		10,503		618		826		124		1035		370		1814		604		130		602		877		149		1081		344		1847		611		130		10,256		10,245		10,246		10,181		10,223		10,173		10,173		10,205		10,243		10,205		10,361		10,423		1,354		1,354		1,348		1,355		1,366		1,405		540		547		542		545		595		618		10,187		10,226		10,204		10,360		10,371				112207		16851		57629		107657		135994		19972		120686		311737		0		115904		17571		57926		110756		135877		20491		122679		315996		19.41		17.34		10161.37		670		325				10,267																0																						0		0		0		0		0

		1435		Tanum		2,419,785		2,471,601		12,738		12,851		12,972		13,083		13,188		13,287		21.56		21.56				19.41		17.34				-540		573		-214		-105		12,763		12,873		666		926		128		1188		376		2698		677		165		699		938		116		1217		382		2781		694		184		12,246		12,271		12,253		12,370		12,320		12,270		12,270		12,303		12,346		12,455		12,606		12,763		1,472		1,436		1,414		1,425		1,465		1,564		587		597		611		625		628		666		12,276		12,339		12,454		12,574		12,738				104408		17784		57629		109075		128887		19895		122501		312223		0		108294		18351		57926		112111		135689		20479		125994		318998		19.41		17.34		26417.55		2,455		2,437				12,270																0																						0		0		0		0		0

		1438		Dals-Ed		809,892		832,853		4,767		4,807		4,852		4,894		4,933		4,970		23.21		23.21				19.41		17.34				1,471		1,817		2,526		2,976		4,763		4,806		246		357		47		471		142		985		258		55		245		361		55		474		154		967		287		53		4,835		4,788		4,729		4,692		4,679		4,665		4,665		4,740		4,764		4,799		4,777		4,763		579		605		599		620		617		613		219		230		256		259		241		246		4,751		4,757		4,782		4,763		4,767				105679		15344		57629		105790		137191		20963		117997		316523		0		109136		16244		57926		108950		137403		21740		119026		310736		19.41		17.34		4934.35		344		132				4,840																0																						0		0		0		0		0

		1439		Färgelanda		1,178,680		1,212,432		6,602		6,596		6,658		6,715		6,769		6,820		22.26		22.26				19.41		17.34				2,114		2,221		-1,472		-1,535		6,592		6,602		347		514		72		653		238		1237		362		71		349		508		69		662		227		1247		366		70		6,770		6,744		6,691		6,654		6,606		6,549		6,549		6,520		6,502		6,495		6,627		6,592		900		868		858		850		904		891		338		331		335		343		343		347		6,541		6,481		6,494		6,600		6,602				104486		16825		57629		106305		136123		21194		127693		321405		0		108054		17451		57926		109390		142521		22089		131035		330593		19.41		17.34		4174.43		185		38				6,785																0																						0		0		0		0		0

		1440		Ale		6,405,989		6,696,364		30,022		30,797		31,087		31,353		31,604		31,841		21.87		21.87				19.41		17.34				376		-8		371		-26		30,223		30,926		1990		2,946		462		3634		1075		4205		972		167		2081		2,994		395		3760		1112		4239		1034		174		27,092		27,323		27,394		27,442		27,577		27,842		27,842		28,074		28,423		28,862		29,549		30,223		4,305		4,319		4,330		4,399		4,514		4,709		1,808		1,813		1,886		1,880		1,934		1,990		27,989		28,339		28,722		29,400		30,022				116952		20368		57629		102302		127773		19324		122002		308149		688		120740		20867		57926		105543		126318		19782		126580		317184		19.41		17.34		18498.98		2,207		2,099				27,028																0																						0		0		0		0		0

		1441		Lerum		9,684,027		10,088,007		41,356		42,051		42,446		42,809		43,152		43,475		20.65		20.65				19.41		17.34				1,818		1,914		-545		-693		41,510		42,137		2888		4,573		652		5692		1552		5593		1534		284		2926		4,603		613		5846		1625		5597		1603		290		37,711		38,085		38,301		38,580		38,788		39,070		39,070		39,319		39,771		40,181		40,692		41,510		6,511		6,472		6,577		6,736		6,943		7,244		2,870		2,845		2,847		2,869		2,873		2,888		39,250		39,700		40,107		40,563		41,356				116759		20148		57629		102078		118859		17391		109725		296424		246		120629		20652		57926		105260		119606		17998		112283		303739		19.41		17.34		30302.76		3,360		3,449				37,647																0																						0		0		0		0		0

		1442		Vårgårda		2,231,001		2,301,290		11,459		11,610		11,719		11,819		11,914		12,003		21.21		21.21				19.41		17.34				-1,067		-570		-475		-589		11,490		11,658		737		1,024		143		1286		374		1823		454		97		774		1,031		140		1295		406		1860		485		98		10,988		10,976		10,967		10,943		10,994		11,030		11,030		11,065		11,089		11,165		11,295		11,490		1,641		1,642		1,594		1,621		1,636		1,660		679		672		665		668		697		737		11,069		11,055		11,158		11,271		11,459				110647		17029		57629		105366		130804		18874		120966		296182		0		114439		17650		57926		108423		131244		19163		122489		297777		19.41		17.34		9314.41		827		600				10,947																0																						0		0		0		0		0

		1443		Bollebygd		1,983,067		2,082,074		9,241		9,403		9,491		9,572		9,649		9,721		21.59		21.59				19.41		17.34				418		787		-397		-243		9,262		9,427		606		916		133		1122		297		1474		352		65		602		938		120		1184		330		1503		380		64		8,193		8,232		8,253		8,375		8,356		8,507		8,507		8,562		8,652		8,799		9,102		9,262		1,227		1,219		1,269		1,316		1,393		1,419		581		570		582		582		581		606		8,564		8,633		8,751		9,084		9,241				116975		20341		57629		105165		135982		18759		115449		300640		276		120934		20816		57926		108264		131407		19175		120658		298897		19.41		17.34		7341.59		691		682				8,192																0																						0		0		0		0		0

		1444		Grästorp		1,115,891		1,159,761		5,738		5,705		5,759		5,808		5,855		5,899		21.57		21.57				19.41		17.34				-244		189		1,683		1,653		5,750		5,731		291		463		59		575		209		1046		306		76		287		455		58		584		189		1048		320		83		5,831		5,851		5,857		5,776		5,674		5,639		5,639		5,641		5,630		5,644		5,721		5,750		759		753		734		756		785		784		303		283		281		289		281		291		5,619		5,630		5,642		5,695		5,738				112011		18805		57629		104520		132538		19452		114395		305754		0		115726		19449		57926		107509		135460		19777		118281		312639		19.41		17.34		4308.11		260		79				5,839																0																						0		0		0		0		0

		1445		Essunga		1,053,884		1,065,232		5,634		5,671		5,724		5,773		5,819		5,863		21.57		21.57				19.41		17.34				626		441		436		255		5,647		5,671		332		452		78		571		189		1068		293		72		349		470		59		596		171		1091		307		59		5,638		5,625		5,601		5,564		5,493		5,502		5,502		5,494		5,538		5,590		5,620		5,647		757		717		727		735		747		760		298		297		301		321		324		332		5,532		5,525		5,591		5,621		5,634				112197		16867		57629		105284		128311		19015		116933		300192		0		115989		17560		57926		108335		129283		19834		116647		317798		19.41		17.34		3930.41		172		45				5,651																0																						0		0		0		0		0

		1446		Karlsborg		1,380,893		1,413,433		6,946		6,968		7,034		7,094		7,151		7,205		21.32		21.32				19.41		17.34				-631		-556		-1,104		-1,188		6,954		6,941		318		504		67		647		184		1573		398		94		343		480		59		647		197		1587		404		92		6,850		6,790		6,784		6,752		6,722		6,699		6,699		6,757		6,786		6,764		6,913		6,954		782		782		785		790		821		831		271		274		282		296		316		318		6,725		6,793		6,760		6,913		6,946				103147		17126		57629		104297		141981		19499		121985		318634		0		107421		17693		57926		107281		135326		19967		120939		319531		19.41		17.34		6081.90		532		97				6,865																0																						0		0		0		0		0

		1447		Gullspång		918,056		938,131		5,274		5,258		5,307		5,352		5,395		5,435		22.49		22.49				19.41		17.34				963		187		-114		-116		5,280		5,293		230		330		54		452		193		1197		323		73		229		340		45		457		170		1233		313		75		5,425		5,371		5,335		5,291		5,251		5,221		5,221		5,185		5,240		5,229		5,307		5,280		619		619		620		638		651		645		219		207		218		223		230		230		5,177		5,242		5,238		5,310		5,274				102640		15192		57629		107409		129985		20125		126580		307986		0		106039		15680		57926		110507		129155		20789		128014		318788		19.41		17.34		3063.78		164		27				5,427																0																						0		0		0		0		0

		1452		Tranemo		2,330,783		2,387,547		11,818		11,876		11,988		12,091		12,188		12,279		21.50		21.50				19.41		17.34				1,026		787		332		538		11,841		11,874		682		955		126		1232		444		2114		600		154		640		1,009		163		1236		429		2126		615		146		11,750		11,721		11,622		11,587		11,606		11,573		11,573		11,531		11,640		11,619		11,776		11,841		1,655		1,602		1,610		1,602		1,640		1,676		603		601		646		647		658		682		11,546		11,646		11,620		11,773		11,818				110340		15926		57629		108073		131605		18461		116486		313160		0		113815		16487		57926		111198		135884		18981		121374		321091		19.41		17.34		7462.76		305		61				11,758																0																						0		0		0		0		0

		1460		Bengtsfors		1,722,970		1,750,406		9,951		9,867		9,960		10,045		10,126		10,202		22.92		22.92				19.41		17.34				2,468		2,990		-458		-226		9,905		9,846		474		722		109		927		292		2043		625		176		451		742		98		972		270		2057		621		176		9,957		9,897		9,841		9,791		9,680		9,588		9,588		9,550		9,556		9,626		9,940		9,905		1,118		1,106		1,086		1,096		1,189		1,219		399		427		422		430		468		474		9,549		9,515		9,605		9,870		9,951				103600		15657		57629		109337		135917		20557		115615		303930		0		106655		16168		57926		112314		142964		21155		120330		321769		19.41		17.34		7497.36		603		81				9,993																0																						0		0		0		0		0

		1461		Mellerud		1,570,715		1,604,842		9,332		9,349		9,437		9,518		9,594		9,666		22.60		22.60				19.41		17.34				1,582		2,731		2,810		2,733		9,377		9,354		488		701		109		910		276		1857		578		128		534		712		92		912		307		1858		577		128		9,553		9,442		9,261		9,179		9,068		8,946		8,946		8,892		8,936		9,169		9,323		9,377		1,109		1,064		1,044		1,135		1,163		1,186		417		418		407		446		459		488		8,905		8,880		9,147		9,266		9,332				104384		17166		57629		107968		128351		20561		121042		313005		0		108726		17811		57926		111036		128260		21154		126105		319862		19.41		17.34		8604.99		505		168				9,567																0																						0		0		0		0		0

		1462		Lilla Edet		2,752,240		2,865,158		13,909		13,993		14,125		14,246		14,360		14,468		22.37		22.37				19.41		17.34				-1,189		-1,010		-192		456		13,961		14,046		921		1,128		178		1382		438		2129		501		98		928		1,186		172		1444		431		2144		515		89		12,835		12,831		12,773		12,578		12,540		12,580		12,580		12,829		13,031		13,178		13,728		13,961		1,696		1,688		1,696		1,690		1,758		1,820		710		767		776		824		912		921		12,757		12,991		13,111		13,657		13,909				116945		20763		57629		104107		131000		20752		126434		305942		0		120807		21142		57926		107305		131656		21378		130261		318959		19.41		17.34		14414.37		967		703				12,831																0																						0		0		0		0		0

		1463		Mark		6,789,271		7,046,322		34,450		34,727		35,054		35,354		35,637		35,904		21.21		21.21				19.41		17.34				570		682		987		1,152		34,484		34,781		1879		3,030		388		3872		1242		5630		1712		390		1918		3,054		391		3929		1219		5746		1721		411		33,729		33,807		33,821		33,845		33,791		33,763		33,763		33,753		33,887		33,906		34,218		34,484		4,808		4,791		4,801		4,885		4,988		5,114		2,003		1,924		1,899		1,844		1,838		1,879		33,687		33,844		33,872		34,116		34,450				109738		17358		57629		104915		125493		19176		120550		300879		0		113453		17968		57926		108076		126753		19692		122996		305335		19.41		17.34		30479.56		2,498		1,712				33,660																0																						0		0		0		0		0

		1465		Svenljunga		1,975,409		2,023,027		10,668		10,655		10,755		10,847		10,934		11,016		22.35		22.35				19.41		17.34				302		477		-319		-559		10,659		10,683		573		837		117		1066		393		2016		518		95		596		875		120		1069		392		2046		525		90		10,431		10,313		10,291		10,288		10,282		10,239		10,239		10,299		10,365		10,506		10,679		10,659		1,413		1,391		1,387		1,404		1,459		1,459		523		533		573		575		600		573		10,294		10,335		10,472		10,685		10,668				110125		17228		57629		109761		137555		19349		123964		321056		0		113927		17894		57926		112962		138293		20247		127329		323920		19.41		17.34		8423.98		329		105				10,425																0																						0		0		0		0		0

		1466		Herrljunga		1,828,792		1,871,203		9,497		9,482		9,571		9,653		9,730		9,803		21.94		21.94				19.41		17.34				-445		-477		-1,340		-1,444		9,485		9,494		548		756		127		937		324		1681		448		117		535		776		112		951		311		1707		466		118		9,304		9,280		9,348		9,314		9,284		9,282		9,282		9,274		9,376		9,349		9,486		9,485		1,257		1,250		1,244		1,229		1,254		1,261		507		495		530		538		551		548		9,260		9,365		9,362		9,488		9,497				110349		15896		57629		107238		134880		19811		116713		297149		0		113959		16388		57926		110367		138473		19924		118351		306746		19.41		17.34		6851.77		491		108				9,270																0																						0		0		0		0		0

		1470		Vara		2,989,557		3,069,360		15,954		15,970		16,120		16,258		16,388		16,511		21.77		21.77				19.41		17.34				-567		-355		225		828		15,942		15,952		875		1,243		166		1633		515		2740		790		186		873		1,299		188		1650		523		2765		793		183		16,008		15,868		15,771		15,762		15,694		15,557		15,557		15,609		15,597		15,662		15,788		15,942		2,042		2,040		2,029		2,029		2,112		2,148		792		833		868		855		847		875		15,620		15,615		15,633		15,762		15,954				110192		15839		57629		105045		130091		20163		124922		307743		0		113865		16378		57926		108178		128470		20976		128238		322370		19.41		17.34		9199.01		445		204				16,001																0																						0		0		0		0		0

		1471		Götene		2,612,188		2,671,502		13,217		13,271		13,396		13,511		13,619		13,721		21.77		22.12				19.41		17.34				-1,354		-1,357		-318		-455		13,242		13,232		714		1,100		150		1397		457		2464		619		142		703		1,101		142		1396		460		2509		638		137		13,056		13,085		13,186		13,223		13,134		13,092		13,092		13,028		13,080		13,160		13,275		13,242		1,853		1,774		1,805		1,794		1,846		1,854		772		744		761		757		725		714		13,068		13,075		13,132		13,344		13,217				110135		16000		57629		104255		132866		18422		112109		299782		0		113767		16434		57926		107357		133855		18832		115871		308060		19.41		17.34		12515.25		685		299				13,054																0																						0		0		0		0		0

		1472		Tibro		2,042,990		2,106,100		11,118		11,138		11,243		11,339		11,430		11,516		21.21		21.21				19.41		17.34				534		951		-53		-657		11,110		11,168		593		915		130		1157		367		1944		609		135		633		917		113		1178		353		1951		631		128		10,611		10,662		10,611		10,560		10,625		10,673		10,673		10,754		10,864		10,980		11,070		11,110		1,443		1,407		1,453		1,515		1,512		1,524		598		582		577		609		610		593		10,748		10,848		10,955		11,074		11,118				110102		16912		57629		104316		132342		19353		114959		300727		0		113978		17547		57926		107421		137067		20104		117494		313151		19.41		17.34		9563.68		829		177				10,603																0																						0		0		0		0		0

		1473		Töreboda		1,664,712		1,704,268		9,427		9,338		9,426		9,507		9,583		9,655		21.22		21.22				19.41		17.34				-52		-125		3,224		3,530		9,414		9,312		498		725		96		953		319		1782		455		112		503		694		85		930		314		1787		460		106		9,376		9,256		9,255		9,113		9,063		9,009		9,009		8,992		9,072		9,293		9,435		9,414		1,175		1,149		1,161		1,190		1,252		1,272		432		410		445		483		488		498		8,976		9,093		9,249		9,398		9,427				104530		15807		57629		108290		130901		20207		122646		307564		0		108248		16137		57926		111311		130112		20998		127003		314508		19.41		17.34		5528.35		488		44				9,405																0																						0		0		0		0		0

		1480		Göteborg		127,359,000		133,413,000		563,439		571,153		576,524		581,456		586,118		590,512		21.12		21.12				19.41		17.34				-1,193		-1,368		301		344		564,039		571,868		34286		42,783		6270		52722		15930		64386		17589		4645		34287		44,058		6599		54244		16295		65826		17766		4551		493,502		500,197		507,330		513,751		520,374		526,089		526,089		533,271		541,145		548,190		556,640		564,039		59,705		60,809		62,436		64,277		66,563		68,652		32,652		33,365		33,706		33,827		33,744		34,286		532,857		540,786		547,558		555,471		563,439				118410		18887		57629		101331		116290		21973		121621		304837		83		122387		19152		57926		104526		117577		22614		123895		311612		19.41		17.34		165406.39		25,758		25,053				493,247																0																						0		0		0		0		0

		1481		Mölndal		15,732,847		16,622,949		65,779		67,998		68,637		69,224		69,779		70,302		20.26		20.26				19.41		17.34				133		-1,648		188		173		66,121		68,152		4247		6,095		821		7654		2234		7649		2348		527		4189		6,267		940		7789		2294		7799		2376		530		59,430		59,812		60,381		60,973		61,337		61,659		61,659		61,978		62,927		63,340		64,465		66,121		8,906		8,896		9,212		9,348		9,566		9,888		4,268		4,229		4,258		4,167		4,053		4,247		61,964		62,876		63,263		64,183		65,779				117042		20478		57629		101285		119356		19773		114868		298707		1,069		121082		20966		57926		104392		118782		20565		117606		308655		19.41		17.34		32255.01		4,042		4,396				59,303																0																						0		0		0		0		0

		1482		Kungälv		10,223,470		10,633,128		43,944		44,890		45,312		45,700		46,066		46,411		21.44		21.44				19.41		17.34				-8		-109		145		-98		44,110		45,086		2750		4,095		579		5062		1432		6519		2047		394		2772		4,171		570		5220		1454		6649		2093		416		39,649		40,268		40,727		41,241		41,538		41,753		41,753		42,109		42,334		42,730		43,289		44,110		5,804		5,835		5,895		6,017		6,264		6,494		2,736		2,761		2,732		2,674		2,670		2,750		42,102		42,270		42,639		43,204		43,944				117154		20464		57629		102535		121734		18465		114818		299927		0		121081		20954		57926		105732		122353		18952		117493		301630		19.41		17.34		34540.45		4,025		4,128				39,557																0																						0		0		0		0		0

		1484		Lysekil		3,038,875		3,138,684		14,633		14,611		14,748		14,874		14,993		15,105		22.46		22.46				19.41		17.34				-243		-10		1,662		1,532		14,621		14,611		676		1,036		143		1328		473		3108		878		201		685		1,074		160		1331		451		3178		897		205		14,633		14,659		14,535		14,521		14,398		14,396		14,396		14,369		14,299		14,464		14,570		14,621		1,752		1,724		1,724		1,743		1,744		1,801		672		682		649		685		682		676		14,359		14,287		14,438		14,548		14,633				107064		17768		57629		103483		126114		19040		121576		299724		0		110749		18356		57926		106523		129409		19480		121200		311747		19.41		17.34		21190.84		1,981		1,860				14,623																0																						0		0		0		0		0

		1485		Uddevalla		11,267,981		11,589,047		55,654		56,182		56,710		57,195		57,654		58,086		22.16		22.16				19.41		17.34				298		673		1,555		1,553		55,763		56,259		3395		4,706		699		5864		1838		8298		2692		594		3423		4,848		718		6059		1828		8433		2756		617		50,921		51,186		51,518		51,868		52,156		52,530		52,530		53,025		53,517		54,180		55,164		55,763		6,916		6,973		7,092		7,207		7,452		7,702		3,137		3,164		3,276		3,378		3,384		3,395		52,956		53,489		54,071		55,087		55,654				110117		18716		57629		102803		126314		20298		119526		308475		0		113798		19320		57926		106015		127661		20825		121992		312528		19.41		17.34		40039.28		4,357		3,812				50,869																0																						0		0		0		0		0

		1486		Strömstad		2,365,641		2,433,379		13,171		13,228		13,352		13,466		13,574		13,676		21.91		21.91				19.41		17.34				-1,304		-1,267		-580		-710		13,218		13,253		854		1,040		171		1267		424		2192		584		148		836		1,104		181		1327		414		2228		583		149		11,558		11,607		11,690		11,808		12,010		12,295		12,295		12,480		12,694		12,854		13,079		13,218		1,470		1,492		1,528		1,550		1,612		1,691		700		756		790		813		838		854		12,491		12,653		12,837		13,045		13,171				106128		17836		57629		108992		112671		20546		119516		299054		0		109524		18430		57926		111922		113371		21144		123469		296212		19.41		17.34		21363.36		2,014		2,047				11,564																783																						0		0		0		0		0

		1487		Vänersborg		7,659,395		7,868,283		39,055		39,355		39,725		40,065		40,386		40,689		22.21		22.21				19.41		17.34				1,048		1,185		1,393		1,655		39,151		39,411		2309		3,434		494		4320		1385		6355		1920		397		2305		3,447		447		4421		1372		6443		1927		414		36,939		36,991		36,871		36,857		36,962		36,968		36,968		37,369		37,890		38,381		38,955		39,151		5,094		5,113		5,162		5,347		5,583		5,705		2,186		2,214		2,237		2,296		2,328		2,309		37,241		37,815		38,258		38,873		39,055				112201		17006		57629		103680		121151		20331		120460		305419		0		115929		17635		57926		106846		124357		20857		123507		310099		19.41		17.34		25364.94		2,739		1,698				36,909																0																						0		0		0		0		0

		1488		Trollhättan		11,681,051		12,049,553		58,111		58,624		59,175		59,681		60,160		60,611		21.56		21.56				19.41		17.34				778		911		84		411		58,238		58,728		3531		4,993		732		6344		2035		8058		2404		559		3583		5,029		707		6501		2043		8163		2435		563		54,300		54,487		54,873		55,248		55,499		55,749		55,749		56,573		56,929		57,092		57,753		58,238		7,816		7,904		7,963		8,053		8,232		8,379		3,364		3,415		3,446		3,462		3,494		3,531		56,470		56,863		57,082		57,688		58,111				112619		18712		57629		102625		119796		19952		118046		308462		0		116373		19322		57926		105837		120767		20653		120015		315529		19.41		17.34		29503.20		4,084		2,957				54,280																0																						0		0		0		0		0

		1489		Alingsås		8,576,661		8,854,035		40,337		40,934		41,319		41,672		42,006		42,321		21.36		21.36				19.41		17.34				-912		-759		1,056		1,277		40,390		41,070		2414		3,642		512		4513		1336		6654		1864		451		2457		3,703		516		4671		1330		6732		1893		452		36,739		37,247		37,515		37,796		38,053		38,355		38,355		38,619		39,188		39,602		40,045		40,390		5,253		5,305		5,319		5,497		5,662		5,849		2,420		2,430		2,404		2,438		2,396		2,414		38,565		39,164		39,557		40,002		40,337				110057		17045		57629		102249		119495		19000		114369		295333		0		113741		17675		57926		105455		120267		19617		118547		307592		19.41		17.34		26529.75		2,684		2,671				36,703																0																						0		0		0		0		0

		1490		Borås		22,596,435		23,537,943		110,816		112,121		113,175		114,143		115,058		115,921		21.31		21.31				19.41		17.34				-386		-356		-131		-127		111,026		112,178		6911		9,323		1366		11684		3696		15380		4826		1116		6855		9,598		1438		11965		3790		15555		4846		1118		100,985		101,487		102,458		103,294		104,106		104,867		104,867		105,995		107,022		108,488		109,880		111,026		13,729		13,907		14,028		14,471		14,874		15,380		6,305		6,479		6,589		6,754		6,825		6,911		105,783		106,966		108,234		109,651		110,816				112638		18717		57629		102890		121015		20266		118464		302195		0		116375		19322		57926		106079		120383		20948		121825		309336		19.41		17.34		59522.76		6,361		5,771				100,888																0																						0		0		0		0		0

		1491		Ulricehamn		4,819,871		5,022,790		24,221		24,433		24,663		24,874		25,073		25,261		21.05		21.05				19.41		17.34				-182		-82		789		895		24,296		24,445		1339		2,023		302		2584		851		4158		1184		309		1371		1,988		244		2600		855		4204		1225		322		22,542		22,706		22,753		22,838		22,996		23,015		23,015		23,211		23,244		23,494		23,887		24,296		3,218		3,206		3,257		3,237		3,295		3,435		1,269		1,248		1,260		1,290		1,299		1,339		23,134		23,232		23,419		23,796		24,221				110205		17298		57629		105708		126253		19043		119186		295774		0		113944		17887		57926		108757		125960		19584		121299		301309		19.41		17.34		19218.73		1,340		807				22,505																0																						0		0		0		0		0

		1492		Åmål		2,224,908		2,273,000		12,706		12,707		12,826		12,936		13,040		13,138		22.46		22.46				19.41		17.34				2,519		2,333		2,679		2,434		12,711		12,720		659		1,008		134		1338		460		2351		729		186		631		1,027		139		1343		487		2348		763		172		12,589		12,545		12,434		12,295		12,226		12,211		12,211		12,229		12,326		12,601		12,801		12,711		1,598		1,564		1,612		1,713		1,784		1,798		569		586		583		623		635		659		12,202		12,309		12,563		12,753		12,706				107744		17240		57629		105411		125771		20813		118073		308203		0		111100		17879		57926		108625		126063		21250		120610		305965		19.41		17.34		8027.53		650		130				12,610																0																						0		0		0		0		0

		1493		Mariestad		4,817,235		4,915,150		24,285		24,377		24,606		24,817		25,016		25,204		21.26		21.26				19.41		17.34				-1,487		-1,205		609		671		24,290		24,372		1298		1,800		276		2347		726		4610		1369		290		1298		1,811		261		2377		751		4621		1426		291		23,871		23,825		23,799		23,741		23,732		23,739		23,739		23,870		23,921		24,043		24,215		24,290		3,031		3,037		2,982		3,000		3,016		3,073		1,181		1,199		1,216		1,238		1,296		1,298		23,782		23,882		24,027		24,219		24,285				107911		17155		57629		103978		125613		19694		115057		304953		0		111513		17783		57926		107102		125933		20214		116871		316368		19.41		17.34		17354.69		1,566		746				23,867																0																						0		0		0		0		0

		1494		Lidköping		8,279,835		8,504,549		39,515		39,827		40,201		40,545		40,870		41,176		21.26		21.26				19.41		17.34				-1,782		-1,411		617		336		39,506		39,879		2155		3,189		429		4070		1249		6604		1926		405		2188		3,272		447		4185		1273		6707		1993		408		37,773		37,922		37,989		38,048		38,183		38,254		38,254		38,414		38,761		39,009		39,235		39,506		5,113		5,064		5,095		5,101		5,215		5,319		2,094		2,069		2,144		2,124		2,142		2,155		38,359		38,727		38,923		39,222		39,515				109742		17261		57629		103344		123535		19592		119780		308044		0		113434		17896		57926		106489		123951		20153		122571		315328		19.41		17.34		29541.68		2,389		2,357				37,725																0																						0		0		0		0		0

		1495		Skara		3,775,144		3,847,150		18,822		18,849		19,026		19,189		19,343		19,488		21.10		21.10				19.41		17.34				-583		-478		-96		104		18,843		18,829		1098		1,466		173		1948		656		3097		842		207		1088		1,490		228		1947		652		3102		846		212		18,544		18,518		18,455		18,314		18,220		18,281		18,281		18,580		18,747		18,711		18,979		18,843		2,506		2,517		2,530		2,545		2,586		2,604		929		991		991		1,025		1,069		1,098		18,545		18,744		18,709		18,974		18,822				108362		17217		57629		104238		126466		19751		120605		310250		0		111954		17856		57926		107383		127666		20419		123097		312316		19.41		17.34		12160.64		1,183		581				18,565																0																						0		0		0		0		0

		1496		Skövde		11,728,463		12,244,439		54,848		55,707		56,231		56,712		57,167		57,596		20.86		20.86				19.41		17.34				-3,567		-3,394		1,058		999		54,975		55,729		3216		4,216		582		5371		1695		7797		2396		479		3330		4,298		624		5427		1712		7923		2429		505		50,197		50,610		50,984		51,402		51,761		52,212		52,212		52,859		53,134		53,555		54,133		54,975		6,643		6,651		6,648		6,700		6,897		7,066		2,913		2,977		3,056		3,070		3,072		3,216		52,749		53,074		53,539		54,019		54,848				109986		18742		57629		102183		124026		20100		116812		295045		0		113737		19359		57926		105324		124746		20757		119697		304269		19.41		17.34		35142.72		3,883		2,472				50,228																0																						0		0		0		0		0

		1497		Hjo		1,777,988		1,825,108		9,067		9,160		9,246		9,325		9,400		9,470		21.57		21.57				19.41		17.34				-354		-356		-110		-204		9,093		9,176		502		705		106		894		288		1788		479		110		490		741		111		915		297		1879		483		111		8,809		8,809		8,859		8,841		8,790		8,832		8,832		8,805		8,885		8,983		9,048		9,093		1,173		1,142		1,107		1,152		1,169		1,182		473		492		499		514		520		502		8,807		8,880		8,969		9,063		9,067				104898		16816		57629		103472		136026		19937		122395		299005		0		108145		17523		57926		106595		135725		20355		124169		302853		19.41		17.34		8075.31		660		255				8,835																0																						0		0		0		0		0

		1498		Tidaholm		2,437,047		2,497,948		12,822		12,788		12,908		13,018		13,122		13,220		22.07		22.07				19.41		17.34				-420		-765		15		-247		12,827		12,828		761		937		131		1215		473		2134		700		139		731		994		180		1228		430		2145		718		140		12,651		12,693		12,632		12,572		12,569		12,556		12,556		12,565		12,617		12,669		12,797		12,827		1,673		1,625		1,610		1,611		1,648		1,688		600		668		694		705		729		761		12,583		12,631		12,678		12,786		12,822				108451		15663		57629		103665		127274		19810		121626		304981		0		111881		16245		57926		106790		128095		20419		123559		312457		19.41		17.34		10122.58		785		233				12,640																0																						0		0		0		0		0

		1499		Falköping		6,182,525		6,320,178		32,947		33,145		33,457		33,743		34,014		34,269		21.60		21.60				19.41		17.34				2,266		2,680		467		430		33,077		33,155		2089		2,832		406		3638		1138		5057		1760		370		2069		2,895		433		3672		1187		5086		1777		376		31,311		31,349		31,419		31,513		31,689		31,689		31,689		31,988		32,185		32,511		32,806		33,077		4,310		4,462		4,499		4,596		4,686		4,776		1,805		1,849		1,915		1,975		2,007		2,089		31,974		32,155		32,461		32,777		32,947				110233		17330		57629		105366		125165		19919		121971		307027		0		113881		17962		57926		108467		125098		20692		124820		318666		19.41		17.34		19088.27		1,974		750				31,298																0																						0		0		0		0		0

		1715		Kil		2,295,555		2,357,280		11,908		11,976		12,089		12,192		12,290		12,382		22.35		21.87				19.97		17.90				460		348		-108		202		11,910		11,962		740		1,011		157		1248		410		2142		576		131		736		1,020		155		1296		384		2168		579		132		11,748		11,674		11,717		11,706		11,682		11,782		11,782		11,810		11,885		11,802		11,800		11,910		1,663		1,675		1,672		1,626		1,632		1,658		688		699		727		713		739		740		11,832		11,859		11,808		11,801		11,908				112259		18787		57629		104915		131165		18834		116710		296521		0		115988		19417		57926		107936		129288		19732		117140		306852		19.97		17.90		10755.79		716		366				11,736																0																						0		0		0		0		0

		1730		Eda		1,380,431		1,435,349		8,621		8,570		8,651		8,725		8,795		8,861		22.25		22.27				19.97		17.90				-139		491		-546		-265		8,618		8,575		535		617		110		760		241		1481		482		105		507		660		112		796		252		1500		452		121		8,649		8,653		8,577		8,524		8,460		8,496		8,496		8,426		8,453		8,505		8,526		8,618		1,045		996		969		964		992		1,001		417		447		469		489		534		535		8,455		8,478		8,517		8,507		8,621				105833		16207		57629		108755		133507		21559		125597		306445		0		109015		17057		57926		111711		132977		22451		128606		318403		19.97		17.90		5555.95		250		73				8,651																294																						0		0		0		0		0

		1737		Torsby		2,152,652		2,195,248		11,876		11,732		11,842		11,943		12,039		12,129		22.50		22.02				19.97		17.90				4,025		4,080		1,548		1,660		11,890		11,719		559		790		125		956		371		2381		777		181		535		775		129		952		359		2371		787		185		12,878		12,707		12,508		12,414		12,312		12,219		12,219		12,013		11,992		11,910		12,169		11,890		1,493		1,383		1,370		1,339		1,391		1,327		525		543		526		553		590		559		12,032		11,964		11,915		12,112		11,876				104923		14946		57629		114437		137700		25496		138583		336253		0		108203		15872		57926		117087		138935		25732		140714		343878		19.97		17.90		9796.05		625		204				12,888																13																						0		0		0		0		0

		1760		Storfors		757,032		773,610		4,090		4,081		4,119		4,154		4,187		4,218		22.50		22.02				19.97		17.90				1,212		1,462		-1,307		-1,558		4,123		4,055		196		298		27		413		139		863		186		48		200		279		34		381		146		871		185		54		4,495		4,383		4,363		4,273		4,218		4,150		4,150		4,131		4,106		4,032		4,046		4,123		565		559		557		533		524		552		177		173		173		179		172		196		4,125		4,100		4,031		4,029		4,090				111925		16697		57629		106298		134665		20315		132747		318078		0		115705		17269		57926		109289		137489		20894		135401		312760		19.97		17.90		1579.00		57		17				4,494																0																						0		0		0		0		0

		1761		Hammarö		3,617,139		3,860,021		16,142		16,476		16,631		16,773		16,907		17,034		22.10		21.62				19.97		17.90				-31		-51		-338		-54		16,174		16,483		1166		1,682		255		2012		597		2343		616		111		1188		1,739		261		2104		605		2383		647		114		14,547		14,655		14,833		14,926		14,943		15,061		15,061		15,136		15,256		15,420		15,725		16,174		2,344		2,335		2,336		2,381		2,491		2,609		1,048		1,091		1,083		1,128		1,132		1,166		15,133		15,238		15,344		15,627		16,142				112409		18726		57629		100987		117063		18853		116431		300549		451		116156		19334		57926		104159		116146		19601		120708		300793		19.97		17.90		11503.37		1,244		1,281				14,558																0																						0		0		0		0		0

		1762		Munkfors		653,270		668,328		3,741		3,782		3,818		3,851		3,882		3,911		22.50		22.02				19.97		17.90				4,000		4,997		-152		379		3,763		3,789		169		263		32		345		110		709		278		72		188		276		38		362		105		707		286		74		3,880		3,814		3,793		3,771		3,702		3,642		3,642		3,656		3,656		3,663		3,738		3,763		430		418		401		415		441		455		148		158		152		158		160		169		3,652		3,660		3,659		3,688		3,741				102961		15537		57629		103068		133131		22922		129761		302936		0		107460		16071		57926		106422		135788		24208		127226		313544		19.97		17.90		515.60		84		4				3,904																316																						0		0		0		0		0

		1763		Forshaga		2,169,656		2,198,040		11,492		11,504		11,612		11,711		11,805		11,893		22.35		21.87				19.97		17.90				827		1,247		907		825		11,509		11,518		708		985		138		1288		379		1998		553		110		726		1,022		153		1288		398		1986		566		113		11,444		11,415		11,401		11,266		11,229		11,311		11,311		11,292		11,379		11,379		11,451		11,509		1,639		1,619		1,617		1,636		1,675		1,667		641		644		657		663		653		708		11,278		11,356		11,378		11,445		11,492				112248		18784		57629		102337		141272		19733		127054		316267		0		116016		19400		57926		105481		142093		20225		125610		317350		19.97		17.90		8788.95		476		196				11,459																0																						0		0		0		0		0

		1764		Grums		1,718,339		1,751,179		8,985		9,027		9,112		9,190		9,264		9,333		22.50		22.02				19.97		17.90				143		292		261		57		9,011		9,016		504		672		92		849		271		1728		481		96		497		680		93		858		256		1733		508		100		9,302		9,250		9,142		9,091		9,017		8,939		8,939		8,925		8,958		8,945		9,063		9,011		1,080		1,055		1,059		1,058		1,119		1,120		448		432		439		447		490		504		8,925		8,966		8,951		9,038		8,985				110251		15720		57629		104900		137389		21319		123613		316448		0		113889		16170		57926		107917		139128		21854		126199		319965		19.97		17.90		4686.11		377		79				9,323																0																						0		0		0		0		0

		1765		Årjäng		1,573,187		1,633,021		9,943		9,973		10,067		10,153		10,234		10,311		22.45		21.97				19.97		17.90				1,460		1,170		-690		-647		9,948		10,011		496		751		99		989		357		1781		525		119		505		754		100		983		356		1790		525		123		9,877		9,952		9,915		9,855		9,827		9,864		9,864		9,953		9,804		9,869		9,958		9,948		1,345		1,331		1,332		1,346		1,359		1,346		509		513		487		476		473		496		9,879		9,799		9,850		9,913		9,943				105404		15366		57629		110818		143477		22007		127945		321794		0		109051		16251		57926		113883		147019		22767		127967		321153		19.97		17.90		10073.01		546		312				9,879																4																						0		0		0		0		0

		1766		Sunne		2,492,660		2,553,268		13,345		13,286		13,411		13,526		13,634		13,736		22.15		21.67				19.97		17.90				-228		-253		987		766		13,331		13,261		673		944		124		1231		453		2333		736		161		671		976		148		1240		425		2381		725		169		13,566		13,473		13,345		13,255		13,142		13,102		13,102		13,011		13,099		13,208		13,425		13,331		1,745		1,691		1,643		1,635		1,688		1,684		604		607		612		640		685		673		13,036		13,091		13,221		13,270		13,345				107593		16183		57629		110364		130918		22696		128298		322817		0		111218		16969		57926		113288		132135		23079		129563		326938		19.97		17.90		10980.59		458		286				13,556																0																						0		0		0		0		0

		1780		Karlstad		19,209,369		19,814,230		91,050		92,225		93,092		93,888		94,641		95,350		21.75		21.27				19.97		17.90				-3,077		-2,981		-582		-400		91,120		92,497		4993		6,842		1002		8472		2652		13391		4129		954		5111		6,960		1027		8751		2690		13631		4192		961		83,641		83,994		84,736		85,753		86,409		86,929		86,929		87,786		88,350		89,245		90,198		91,120		10,149		10,231		10,334		10,522		10,793		11,124		4,748		4,823		4,887		4,916		4,985		4,993		87,667		88,349		89,204		90,086		91,050				112541		18748		57629		101276		120719		21003		117187		299477		0		116294		19368		57926		104473		121527		21612		119862		308610		19.97		17.90		46618.29		4,956		4,677				83,564																0																						0		0		0		0		0

		1781		Kristinehamn		4,558,490		4,643,830		24,625		24,391		24,620		24,831		25,030		25,218		22.45		21.97				19.97		17.90				-40		210		-254		-326		24,650		24,336		1299		1,851		279		2327		740		4685		1371		306		1260		1,852		259		2327		753		4694		1388		310		23,906		23,958		23,963		23,808		23,698		23,729		23,729		23,949		24,114		24,270		24,671		24,650		2,872		2,894		2,897		2,924		3,035		3,067		1,151		1,181		1,226		1,259		1,329		1,299		23,891		24,031		24,232		24,498		24,625				107835		17172		57629		103592		125545		21220		124313		315201		0		111353		17811		57926		106713		126388		21671		126772		319971		19.97		17.90		14818.54		1,839		358				23,876																0																						0		0		0		0		0

		1782		Filipstad		1,825,915		1,848,177		10,789		10,795		10,897		10,990		11,078		11,161		22.00		21.52				19.97		17.90				5,735		6,681		450		-195		10,783		10,837		546		774		112		1024		372		2119		654		154		588		839		113		1068		381		2107		663		161		10,782		10,682		10,626		10,562		10,514		10,549		10,549		10,563		10,613		10,625		10,960		10,783		1,285		1,305		1,357		1,356		1,440		1,396		484		493		484		483		552		546		10,515		10,610		10,584		10,872		10,789				104135		15613		57629		108508		133082		22789		134766		326252		0		108287		16243		57926		111638		138000		23636		133996		324120		19.97		17.90		2307.26		349		12				10,798																0																						0		0		0		0		0

		1783		Hagfors		2,244,571		2,263,400		11,778		11,712		11,822		11,923		12,019		12,109		22.50		22.02				19.97		17.90				1,217		1,446		218		619		11,782		11,698		485		731		105		959		357		2441		840		151		463		729		103		967		355		2457		837		164		12,993		12,804		12,636		12,480		12,282		12,170		12,170		12,071		11,921		11,824		11,917		11,782		1,439		1,408		1,351		1,289		1,320		1,316		481		473		482		463		467		485		12,080		11,917		11,817		11,831		11,778				106291		15168		57629		107178		140554		21470		125056		310039		0		109571		15579		57926		110284		141624		21953		127283		322404		19.97		17.90		2921.18		249		25				13,005																263																						0		0		0		0		0

		1784		Arvika		4,839,580		4,975,053		26,040		26,087		26,332		26,557		26,770		26,971		21.50		21.02				19.97		17.90				947		1,145		30		-133		26,060		26,082		1444		1,876		255		2417		832		4711		1541		346		1451		1,948		306		2422		822		4828		1543		358		26,250		26,176		26,100		26,034		25,907		25,829		25,829		25,817		25,771		25,841		26,054		26,060		3,173		3,187		3,185		3,165		3,237		3,249		1,258		1,275		1,314		1,361		1,394		1,444		25,822		25,806		25,814		25,975		26,040				109798		15622		57629		105542		130183		20899		124780		313003		0		113485		16143		57926		108588		129081		21597		126319		319672		19.97		17.90		21407.69		1,955		655				26,252																0																						0		0		0		0		0

		1785		Säffle		2,762,658		2,814,486		15,697		15,688		15,836		15,971		16,099		16,220		22.00		21.52				19.97		17.90				2,191		2,701		757		879		15,727		15,643		802		1,203		144		1580		516		2961		984		231		801		1,164		166		1541		533		2964		999		237		15,868		15,784		15,602		15,547		15,394		15,308		15,308		15,276		15,334		15,366		15,633		15,727		1,987		1,970		1,987		1,962		2,043		2,096		691		687		699		696		752		802		15,301		15,329		15,343		15,560		15,697				107651		17195		57629		108833		128628		20006		120098		310713		0		111288		17785		57926		111973		133173		20632		123246		316484		19.97		17.90		8884.32		813		157				15,879																0																						0		0		0		0		0

		1814		Lekeberg		1,522,385		1,613,309		7,867		8,069		8,145		8,215		8,281		8,343		22.43		22.43				19		16.93				2,473		2,720		797		543		7,868		8,116		553		784		135		915		216		1285		313		80		613		816		102		983		237		1305		340		77		7,097		7,111		7,123		7,134		7,223		7,298		7,298		7,289		7,363		7,492		7,636		7,868		964		979		987		1,026		1,078		1,131		541		527		511		546		546		553		7,296		7,335		7,506		7,616		7,867				112385		18737		57629		105056		135847		20425		124907		320847		696		116201		19351		57926		108176		137715		20376		125498		315458		19		16.93		7985.75		377		253				7,097																0																						0		0		0		0		0

		1860		Laxå		1,069,883		1,077,493		5,646		5,669		5,722		5,771		5,817		5,861		22.18		22.18				19		16.93				2,068		2,817		1,092		721		5,643		5,637		250		389		55		512		193		1165		346		98		256		412		62		523		189		1176		339		104		5,922		5,870		5,786		5,686		5,622		5,552		5,552		5,580		5,664		5,656		5,709		5,643		665		676		694		700		715		705		227		235		244		232		266		250		5,570		5,648		5,676		5,699		5,646				109438		15496		57629		106883		151591		20731		122062		313102		0		113195		16080		57926		109987		158374		21358		125834		325067		19		16.93		3153.67		70		42				5,941																0																						0		0		0		0		0

		1861		Hallsberg		3,056,352		3,119,247		15,927		15,919		16,069		16,206		16,336		16,458		21.55		21.55				19		16.93				-618		140		-407		-592		15,932		15,954		928		1,390		194		1713		510		2730		682		161		966		1,393		187		1743		525		2759		689		158		15,268		15,256		15,235		15,275		15,248		15,283		15,283		15,267		15,315		15,509		15,649		15,932		2,094		2,071		2,036		2,070		2,118		2,223		850		836		842		844		870		928		15,255		15,314		15,489		15,632		15,927				108360		16998		57629		105087		133512		20070		125624		318265		0		112190		17633		57926		108328		133514		20821		130055		334305		19		16.93		12732.22		545		310				15,274																0																						0		0		0		0		0

		1862		Degerfors		1,827,153		1,846,189		9,621		9,608		9,698		9,781		9,859		9,933		22.30		22.30				19		16.93				108		153		50		-53		9,668		9,665		421		680		106		905		339		1968		516		114		440		681		94		909		319		1994		550		104		9,903		9,839		9,709		9,641		9,551		9,477		9,477		9,500		9,531		9,543		9,609		9,668		1,248		1,199		1,214		1,200		1,219		1,244		417		403		409		428		437		421		9,518		9,536		9,574		9,598		9,621				102636		16648		57629		104987		138717		20184		126359		316884		0		106590		17309		57926		108186		141565		20924		129419		317355		19		16.93		3738.88		113		27				9,925																0																						0		0		0		0		0

		1863		Hällefors		1,255,743		1,256,581		7,098		7,012		7,078		7,139		7,196		7,250		22.05		22.05				19		16.93				3,541		3,921		-3		-252		7,109		6,983		368		490		71		625		228		1477		478		92		366		500		67		629		217		1457		468		91		7,475		7,361		7,333		7,220		7,140		6,988		6,988		6,982		6,936		7,032		7,138		7,109		821		797		781		790		854		853		297		297		310		324		351		368		6,992		6,945		7,061		7,093		7,098				104337		17057		57629		105277		138700		22797		121323		314230		0		107976		17738		57926		108469		145877		23769		123924		320591		19		16.93		3598.71		207		35				7,479																477																						0		0		0		0		0

		1864		Ljusnarsberg		852,257		851,627		4,952		4,856		4,902		4,944		4,984		5,021		21.03		21.02				19		16.93				1,839		1,819		711		-637		4,942		4,846		212		329		44		434		164		1098		270		48		209		307		40		409		158		1109		280		49		5,188		5,129		5,055		4,931		4,870		4,848		4,848		4,875		4,913		4,928		5,006		4,942		566		573		588		592		610		598		166		168		186		198		201		212		4,848		4,918		4,933		4,949		4,952				102474		15391		57629		106628		132024		24115		132560		339751		0		106004		15634		57926		109473		137417		24559		132685		333234		19		16.93		3023.65		93		4				5,192																353																						0		0		0		0		0

		1880		Örebro		30,287,166		31,584,446		149,793		153,088		154,528		155,850		157,100		158,278		21.35		21.35				19		16.93				-764		-1,537		1,008		889		150,291		153,367		9448		12,649		1921		15542		4941		20316		5281		1435		9409		13,167		1960		16174		5021		20712		5314		1418		130,429		132,277		134,006		135,460		137,121		138,952		138,952		140,599		142,618		144,200		146,631		150,291		18,322		18,465		18,778		19,135		19,652		20,483		8,930		9,129		9,182		9,275		9,375		9,448		140,451		142,325		144,212		146,208		149,793				112645		18717		57629		102583		118311		20538		118726		302701		484		116378		19321		57926		105747		118428		21175		121182		306079		19		16.93		67806.87		9,049		6,774				130,254																0																						0		0		0		0		0

		1881		Kumla		4,271,313		4,410,293		21,481		21,653		21,857		22,044		22,221		22,388		21.60		21.60				19		16.93				662		1,125		1,099		1,279		21,506		21,640		1389		2,048		302		2554		818		3221		788		197		1408		2,095		289		2617		825		3266		813		211		19,852		20,157		20,214		20,456		20,510		20,738		20,738		20,904		21,016		21,154		21,334		21,506		3,198		3,137		3,151		3,206		3,292		3,372		1,422		1,438		1,441		1,444		1,395		1,389		20,861		20,987		21,095		21,290		21,481				112300		18751		57629		102766		123280		20268		121859		302932		0		116051		19365		57926		105947		124006		21127		122158		311592		19		16.93		15825.97		1,345		1,153				19,768																0																						0		0		0		0		0

		1882		Askersund		2,272,493		2,330,518		11,188		11,318		11,424		11,522		11,614		11,701		21.95		21.95				19		16.93				-1,897		-2,116		474		-151		11,175		11,313		533		812		106		1049		363		2422		581		115		539		816		128		1067		347		2464		614		113		11,394		11,386		11,307		11,278		11,134		11,011		11,011		11,096		11,119		11,151		11,282		11,175		1,380		1,395		1,384		1,392		1,431		1,412		510		552		542		537		528		533		11,010		11,102		11,142		11,245		11,188				103568		15648		57629		107852		140484		20344		117866		310707		0		107059		16042		57926		110940		143264		20650		120147		311035		19		16.93		12461.56		481		338				11,404																0																						0		0		0		0		0

		1883		Karlskoga		6,137,574		6,262,445		30,448		30,395		30,681		30,943		31,191		31,425		22.00		22.00				19		16.93				655		836		-569		-526		30,413		30,419		1570		2,313		302		3063		1058		5444		1596		377		1571		2,381		324		3069		1060		5468		1637		373		29,988		29,872		29,742		29,668		29,616		29,631		29,631		29,728		30,054		30,283		30,538		30,413		3,805		3,853		3,945		4,043		4,122		4,121		1,494		1,503		1,505		1,520		1,568		1,570		29,759		30,000		30,235		30,549		30,448				109538		15773		57629		101831		124288		20740		121619		318199		0		113204		16273		57926		105010		125956		21444		123765		326302		19		16.93		18701.31		1,805		620				29,988																0																						0		0		0		0		0

		1884		Nora		2,108,099		2,151,971		10,739		10,712		10,813		10,906		10,993		11,075		22.25		22.25				19		16.93				-46		887		1,047		459		10,747		10,737		570		892		124		1116		359		2168		527		120		581		908		129		1135		374		2179		562		122		10,447		10,375		10,343		10,447		10,429		10,356		10,356		10,399		10,352		10,502		10,665		10,747		1,430		1,409		1,386		1,416		1,461		1,475		534		543		561		553		548		570		10,390		10,350		10,449		10,646		10,739				104553		16924		57629		105595		124384		19917		123315		317385		0		108263		17589		57926		108690		126066		20637		122835		325574		19		16.93		9686.96		331		269				10,454																0																						0		0		0		0		0

		1885		Lindesberg		4,620,107		4,670,324		23,661		23,591		23,813		24,017		24,210		24,391		22.30		22.30				19		16.93				556		638		2,205		1,929		23,613		23,575		1317		1,890		285		2382		833		4354		1110		265		1313		1,924		259		2441		799		4357		1146		263		23,104		23,099		23,029		23,034		23,108		22,979		22,979		23,176		23,269		23,562		23,744		23,613		3,061		3,048		3,057		3,149		3,243		3,215		1,238		1,234		1,273		1,308		1,300		1,317		23,116		23,199		23,518		23,621		23,661				108139		15907		57629		104998		128401		20548		120610		312919		0		111759		16384		57926		108111		131378		20983		122365		314321		19		16.93		18952.86		854		386				23,075																0																						0		0		0		0		0

		1904		Skinnskatteberg		839,044		852,173		4,422		4,410		4,451		4,489		4,525		4,559		22.51		22.51				20.19		18.12				2,870		1,776		-1,505		-845		4,431		4,429		239		298		42		393		139		998		240		44		217		290		49		400		125		1011		242		46		4,686		4,622		4,567		4,445		4,412		4,392		4,392		4,411		4,434		4,472		4,429		4,431		527		521		504		529		528		532		165		193		206		227		243		239		4,408		4,444		4,478		4,452		4,422				104699		16565		57629		108239		135017		21725		129555		325302		0		107337		17182		57926		111035		133074		22271		130264		332219		20.19		18.12		4075.73		62		48				4,709																396																						0		0		0		0		0

		1907		Surahammar		1,946,769		1,974,295		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		22.31		22.31				20.19		18.12				-1,148		-615		-487		-347		10,037		10,088		563		838		117		1052		355		1938		514		82		584		839		123		1066		362		1923		504		92		10,122		10,062		9,980		9,949		9,871		9,890		9,890		9,834		9,918		9,985		10,059		10,037		1,315		1,302		1,306		1,337		1,374		1,407		525		534		533		572		541		563		9,842		9,903		9,990		10,048		10,033				110260		16933		57629		104017		132709		19198		119333		307035		0		114044		17565		57926		107205		133159		19915		123041		312626		20.19		18.12		7851.70		241		219				10,098																0																						0		0		0		0		0

		1960		Kungsör		1,621,202		1,647,261		8,574		8,661		8,742		8,817		8,888		8,955		22.03		22.03				20.19		18.12				-865		-307		3,759		4,239		8,603		8,667		485		708		99		930		336		1584		390		85		514		720		97		954		325		1609		396		81		8,219		8,170		8,116		8,089		8,086		8,030		8,030		8,175		8,269		8,343		8,432		8,603		1,138		1,137		1,153		1,170		1,218		1,266		417		425		450		447		442		485		8,160		8,248		8,340		8,417		8,574				112148		16911		57629		103186		131836		18701		115299		295432		0		115945		17564		57926		106593		137696		19096		120124		302998		20.19		18.12		6184.32		283		232				8,238																0																						0		0		0		0		0

		1961		Hallstahammar		3,067,845		3,138,904		15,925		16,143		16,295		16,434		16,566		16,690		21.81		21.81				20.19		18.12				-405		-554		2,249		2,226		15,998		16,186		956		1,297		172		1648		531		2836		829		206		973		1,324		205		1663		527		2842		842		200		15,040		15,014		15,127		15,175		15,224		15,346		15,346		15,524		15,596		15,645		15,843		15,998		2,048		2,044		1,988		2,031		2,120		2,179		844		915		945		952		922		956		15,492		15,619		15,665		15,861		15,925				108486		16887		57629		101943		125564		20210		120124		297112		0		112154		17542		57926		105110		127539		20935		122805		302981		20.19		18.12		11045.92		675		606				15,059																80																						0		0		0		0		0

		1962		Norberg		1,130,760		1,153,950		5,793		5,800		5,855		5,905		5,952		5,997		22.66		22.66				20.19		18.12				48		1,220		-849		-831		5,796		5,795		293		440		67		552		203		1174		294		68		294		456		62		587		195		1188		283		76		5,788		5,749		5,730		5,723		5,725		5,630		5,630		5,608		5,719		5,803		5,795		5,796		697		677		703		702		761		755		280		291		319		305		313		293		5,595		5,710		5,792		5,796		5,793				112010		16781		57629		102700		129879		20951		120537		305946		0		115745		17485		57926		106052		133281		21882		128389		319593		20.19		18.12		2078.02		42		14				5,790																0																						0		0		0		0		0

		1980		Västerås		32,494,568		33,672,113		149,898		151,855		153,283		154,594		155,834		157,002		20.36		20.36				20.19		18.12				71		268		-592		-522		150,134		152,078		9011		12,496		1793		15829		4909		21618		6243		1496		9103		12,777		1838		16277		5069		21649		6356		1533		133,728		134,684		135,936		137,207		138,709		140,499		140,499		142,131		143,702		145,218		147,420		150,134		18,681		18,760		19,085		19,404		19,952		20,738		8,205		8,311		8,494		8,663		8,796		9,011		141,892		143,543		145,275		146,947		149,898				112611		18719		57629		102466		114633		19939		115748		300061		55		116359		19328		57926		105697		116827		20600		118708		307904		20.19		18.12		64474.75		7,977		7,772				133,680																0																						0		0		0		0		0

		1981		Sala		4,313,631		4,415,815		22,636		22,797		23,011		23,208		23,394		23,569		22.31		22.31				20.19		18.12				292		823		295		433		22,631		22,816		1251		1,868		306		2276		762		4154		1108		274		1295		1,935		271		2390		730		4190		1141		276		21,412		21,365		21,499		21,535		21,568		21,596		21,596		21,769		21,925		22,109		22,353		22,631		2,769		2,752		2,755		2,801		2,919		3,038		1,227		1,228		1,269		1,291		1,275		1,251		21,746		21,875		22,036		22,304		22,636				108092		17288		57629		106283		127579		20633		118388		304248		0		111860		17932		57926		109365		129798		21342		122178		315238		20.19		18.12		16096.56		859		849				21,402																0																						0		0		0		0		0

		1982		Fagersta		2,602,141		2,647,413		13,391		13,447		13,573		13,689		13,799		13,902		22.11		22.11				20.19		18.12				1,686		1,916		-412		-429		13,415		13,464		821		1,125		154		1412		452		2231		711		167		818		1,168		182		1448		436		2242		731		165		12,183		12,267		12,249		12,443		12,553		12,634		12,634		12,872		13,133		13,286		13,445		13,415		1,577		1,654		1,681		1,753		1,863		1,864		711		781		806		810		818		821		12,819		13,103		13,255		13,369		13,391				110517		16023		57629		103332		121054		21622		123171		310294		0		114189		16538		57926		106622		124787		22097		125986		315451		20.19		18.12		7197.67		178		89				12,173																0																						145		0		0		0		0

		1983		Köping		5,142,920		5,238,328		26,128		26,223		26,470		26,696		26,910		27,112		22.16		22.16				20.19		18.12				647		1,092		1,000		850		26,116		26,268		1481		2,108		300		2680		865		4455		1373		325		1508		2,174		319		2729		892		4479		1405		313		24,646		24,740		24,847		24,905		24,807		24,854		24,854		25,237		25,376		25,557		25,950		26,116		3,205		3,318		3,334		3,398		3,489		3,545		1,318		1,333		1,358		1,410		1,442		1,481		25,161		25,354		25,506		25,869		26,128				108225		15928		57629		103495		124255		20164		119634		305101		0		111920		16420		57926		106746		126054		20864		122626		313237		20.19		18.12		17115.28		901		910				24,636																0																						0		0		0		0		0

		1984		Arboga		2,683,406		2,757,891		13,884		14,121		14,254		14,376		14,491		14,600		22.41		22.41				20.19		18.12				-970		-590		-478		-446		13,934		14,138		725		1,009		147		1339		495		2660		706		171		772		1,032		142		1353		519		2672		748		165		13,369		13,301		13,302		13,285		13,302		13,353		13,353		13,493		13,631		13,858		13,903		13,934		1,838		1,814		1,761		1,811		1,799		1,834		625		662		674		739		727		725		13,460		13,651		13,819		13,867		13,884				107764		15638		57629		103206		123365		19793		118070		313631		0		111652		16077		57926		106450		122428		20505		122415		322792		20.19		18.12		8571.25		423		279				13,352																0																						0		0		0		0		0

		2021		Vansbro		1,200,574		1,215,797		6,810		6,789		6,853		6,912		6,967		7,019		22.30		22.30				19.52		17.45				3,087		3,020		-1,879		-1,449		6,837		6,807		333		529		78		668		246		1356		400		79		332		535		75		660		231		1360		424		73		6,959		6,916		6,876		6,805		6,818		6,779		6,779		6,730		6,694		6,715		6,884		6,837		859		842		854		877		932		914		349		342		329		331		351		333		6,730		6,695		6,704		6,801		6,810				105216		15441		57629		107304		136306		22605		132288		337843		0		108774		16365		57926		110202		145762		23446		131920		338823		19.52		17.45		4480.22		68		7				6,964																0																						0		0		0		0		0

		2023		Malung-Sälen		1,909,734		1,956,162		10,091		10,111		10,206		10,293		10,376		10,454		22.57		22.57				19.52		17.45				668		570		362		180		10,114		10,106		462		731		97		925		325		1918		583		112		476		736		98		932		305		1927		587		111		10,428		10,385		10,408		10,356		10,262		10,178		10,178		10,061		9,969		10,036		10,091		10,114		1,266		1,259		1,205		1,222		1,227		1,250		478		474		456		460		466		462		10,040		9,934		9,972		10,024		10,091				104677		17781		57629		110672		137271		23113		129316		338875		0		108477		18351		57926		113611		139631		23929		131222		343601		19.52		17.45		26542.50		1,407		1,280				10,420																1,182																						0		0		0		0		0

		2026		Gagnef		1,988,068		2,034,253		10,253		10,251		10,347		10,436		10,520		10,599		22.54		22.54				19.52		17.45				111		389		394		432		10,241		10,271		631		884		126		1112		376		1902		492		97		638		945		145		1165		338		1926		516		91		10,111		10,107		10,071		10,097		10,069		10,012		10,012		10,023		10,024		10,079		10,175		10,241		1,476		1,441		1,429		1,453		1,473		1,488		595		614		584		619		641		631		10,023		9,986		10,060		10,142		10,253				112250		16982		57629		105448		136379		18968		115470		303089		0		115999		17702		57926		108525		135136		19445		118634		314448		19.52		17.45		14577.86		293		236				10,071																0																						0		0		0		0		0

		2029		Leksand		3,119,949		3,167,747		15,591		15,773		15,921		16,057		16,186		16,307		21.82		21.82				19.52		17.45				-1,193		-822		-1,535		-1,762		15,640		15,804		786		1,126		171		1472		520		3301		847		205		816		1,162		154		1540		492		3396		856		214		15,338		15,288		15,303		15,289		15,238		15,146		15,146		15,157		15,252		15,326		15,507		15,640		1,981		1,970		1,952		1,964		2,000		1,992		711		712		723		714		772		786		15,169		15,239		15,299		15,447		15,591				107567		17117		57629		103225		122155		19888		121241		302235		0		111337		17770		57926		106480		122954		20429		122852		314717		19.52		17.45		21561.77		1,327		1,301				15,370																0																						0		0		0		0		0

		2031		Rättvik		2,081,335		2,101,575		10,814		10,897		10,999		11,093		11,182		11,266		21.82		21.82				19.52		17.45				1,557		1,549		293		186		10,837		10,907		402		708		92		978		312		2601		760		184		431		693		80		961		330		2624		768		178		10,883		10,850		10,797		10,811		10,859		10,799		10,799		10,766		10,748		10,759		10,856		10,837		1,334		1,293		1,265		1,258		1,269		1,290		434		430		400		413		415		402		10,749		10,739		10,777		10,830		10,814				102671		17710		57629		107174		131806		21317		125190		300286		0		106816		18258		57926		110343		133415		21845		126888		317012		19.52		17.45		15037.79		637		492				10,887																0																						0		0		0		0		0

		2034		Orsa		1,228,499		1,262,648		6,879		6,897		6,962		7,022		7,078		7,131		22.42		22.42				19.52		17.45				1,684		1,902		-387		-436		6,887		6,892		278		478		65		639		251		1321		429		73		292		480		58		635		244		1359		436		81		7,091		6,990		6,934		6,922		6,867		6,835		6,835		6,849		6,812		6,750		6,861		6,887		880		871		877		873		880		890		296		290		295		289		281		278		6,830		6,816		6,746		6,831		6,879				103536		16624		57629		103910		134898		22128		129731		319118		0		107510		17290		57926		107017		131630		22869		131514		323027		19.52		17.45		7689.89		222		175				7,047																392																						0		0		0		0		0

		2039		Älvdalen		1,276,418		1,316,755		7,070		7,114		7,181		7,242		7,300		7,355		22.79		22.79				19.52		17.45				4,412		4,279		-1,233		-1,934		7,068		7,121		289		538		89		711		232		1433		447		90		302		551		66		736		231		1445		449		94		7,362		7,287		7,288		7,207		7,184		7,139		7,139		7,096		7,052		7,035		7,039		7,068		871		850		895		928		919		943		375		360		337		337		316		289		7,106		7,067		7,048		7,039		7,070				103661		17815		57629		111069		147628		23894		133696		326893		0		107520		18388		57926		114090		144764		24659		134259		334983		19.52		17.45		12408.25		254		218				7,375																2,161																						0		0		0		0		0

		2061		Smedjebacken		2,212,233		2,251,379		10,869		10,881		10,983		11,077		11,166		11,250		22.46		22.46				19.52		17.45				-2,194		-2,155		-1,213		-1,232		10,894		10,897		581		815		117		1023		308		2335		569		106		572		815		121		1041		291		2359		579		99		10,715		10,734		10,758		10,715		10,662		10,650		10,650		10,691		10,712		10,790		10,909		10,894		1,286		1,312		1,280		1,266		1,313		1,331		510		527		533		543		577		581		10,691		10,693		10,763		10,867		10,869				104601		16756		57629		105342		132200		19819		119988		308101		0		107990		17406		57926		108346		136520		20367		125268		325796		19.52		17.45		11169.14		268		203				10,728																277																						0		0		0		0		0

		2062		Mora		4,075,533		4,160,235		20,351		20,358		20,549		20,725		20,891		21,048		22.34		22.34				19.52		17.45				-610		-340		1,351		1,259		20,369		20,390		986		1,642		239		2023		589		4085		1051		246		979		1,629		218		2061		619		4159		1072		248		20,143		20,153		20,146		20,153		20,107		20,082		20,082		19,998		20,006		20,101		20,279		20,369		2,460		2,443		2,466		2,499		2,563		2,612		1,048		1,003		1,001		987		1,013		986		19,980		20,000		20,057		20,241		20,351				107346		16459		57629		103505		127246		21393		122118		315116		0		110900		17127		57926		106560		127192		22091		124133		317106		19.52		17.45		26315.93		1,439		902				20,131																112																						0		0		0		0		0

		2080		Falun		12,320,304		12,676,705		58,248		58,888		59,442		59,951		60,432		60,885		22.07		22.07				19.52		17.45				-361		-62		142		342		58,340		58,923		3448		4,936		734		6157		1893		9503		2558		597		3440		5,000		746		6343		1922		9687		2663		607		55,220		55,297		55,685		56,044		56,124		56,432		56,432		56,767		56,896		57,062		57,685		58,340		7,598		7,535		7,549		7,580		7,791		8,050		3,210		3,313		3,312		3,366		3,432		3,448		56,772		56,906		57,060		57,544		58,248				112600		18715		57629		102303		123924		20283		117717		306085		0		116339		19325		57926		105490		125427		20871		119885		312913		19.52		17.45		44989.03		4,636		3,128				55,230																0																						0		0		0		0		0

		2081		Borlänge		10,037,548		10,255,857		51,883		52,153		52,643		53,093		53,519		53,920		22.42		22.42				19.52		17.45				1,560		1,802		1,810		1,809		51,964		52,224		3249		4,581		642		5846		1810		7555		2182		460		3263		4,601		628		5916		1877		7623		2237		463		47,756		48,185		48,681		49,251		49,323		49,482		49,482		50,023		50,715		50,988		51,604		51,964		6,690		6,867		7,062		7,255		7,417		7,656		3,040		3,074		3,104		3,177		3,196		3,249		49,906		50,595		51,015		51,481		51,883				110202		17362		57629		102675		122469		21168		120868		308719		0		113885		17971		57926		105875		124449		21741		123077		315705		19.52		17.45		38948.89		4,715		2,772				47,717																0																						0		0		0		0		0

		2082		Säter		2,276,781		2,317,593		11,176		11,143		11,248		11,344		11,435		11,521		22.32		22.32				19.52		17.45				-1,191		-730		-449		-554		11,160		11,123		641		872		128		1109		345		2125		504		130		661		884		116		1129		332		2192		512		131		11,000		10,957		10,900		10,840		10,861		10,851		10,851		10,873		10,886		11,009		11,086		11,160		1,401		1,381		1,379		1,403		1,427		1,454		606		605		574		600		602		641		10,879		10,865		11,009		11,081		11,176				112170		16828		57629		105762		133900		20595		118535		306707		0		115948		17499		57926		108826		132395		21101		121878		317748		19.52		17.45		13533.94		504		311				10,982																0																						0		0		0		0		0

		2083		Hedemora		2,961,195		3,010,799		15,526		15,435		15,580		15,713		15,839		15,958		22.17		22.17				19.52		17.45				246		508		1,621		1,194		15,566		15,457		792		1,177		131		1557		538		2905		827		157		795		1,197		172		1522		534		2907		844		154		15,301		15,259		15,195		15,164		15,119		15,064		15,064		15,021		15,085		15,235		15,461		15,566		1,939		1,887		1,906		1,951		2,015		2,095		751		726		718		693		766		792		15,002		15,081		15,199		15,388		15,526				107638		17181		57629		104786		132826		21531		125446		314446		0		111314		17832		57926		107785		135301		22175		127763		321811		19.52		17.45		13177.40		603		154				15,320																0																						0		0		0		0		0

		2084		Avesta		4,516,184		4,607,596		23,172		23,348		23,568		23,770		23,961		24,141		21.97		21.97				19.52		17.45				321		755		-637		-621		23,256		23,323		1311		1,772		259		2207		723		4156		1238		271		1315		1,849		286		2274		704		4221		1224		274		21,886		21,937		21,762		21,583		21,486		21,467		21,467		21,582		22,022		22,781		23,161		23,256		2,566		2,553		2,651		2,746		2,889		2,930		1,037		1,068		1,134		1,219		1,236		1,311		21,575		22,009		22,639		23,046		23,172				108194		15778		57629		103904		130146		21377		119550		312142		0		111825		16307		57926		107201		133424		22050		124288		317297		19.52		17.45		15704.65		747		330				21,910																0																						0		0		0		0		0

		2085		Ludvika		5,298,994		5,385,041		26,964		26,976		27,230		27,463		27,683		27,891		22.07		22.07				19.52		17.45				2,528		3,198		-151		92		26,992		26,946		1691		2,031		308		2582		841		4770		1386		372		1692		2,170		367		2659		860		4773		1350		380		25,425		25,522		25,650		25,810		25,586		25,639		25,639		25,712		26,030		26,362		26,933		26,992		3,155		3,159		3,228		3,261		3,429		3,423		1,269		1,318		1,413		1,491		1,617		1,691		25,666		25,950		26,322		26,781		26,964				110208		15744		57629		104810		128893		21553		124727		310787		0		113901		16349		57926		108127		130617		22022		128662		311994		19.52		17.45		18332.58		1,007		412				25,400																153																						0		0		0		0		0

		2101		Ockelbo		1,102,201		1,122,825		5,896		5,925		5,981		6,032		6,080		6,126		22.76		22.76				19.31		17.24				1,261		1,819		887		892		5,896		5,906		288		381		54		500		171		1231		289		68		283		410		70		519		156		1258		277		81		5,985		6,027		5,982		5,936		5,907		5,850		5,850		5,785		5,765		5,849		5,856		5,896		704		675		656		661		661		671		273		267		254		261		279		288		5,802		5,764		5,864		5,849		5,896				105239		16488		57629		106461		145146		22758		135870		329064		0		108625		17284		57926		109495		147723		23258		140617		334286		19.31		17.24		4957.91		98		35				5,975																0																						0		0		0		0		0

		2104		Hofors		1,919,581		1,984,750		9,617		9,578		9,668		9,751		9,829		9,903		22.86		22.86				19.31		17.24				1,805		1,908		1,933		1,412		9,660		9,602		502		700		92		889		329		1798		539		119		506		695		83		892		302		1828		543		119		10,039		9,896		9,873		9,741		9,578		9,521		9,521		9,511		9,431		9,435		9,564		9,660		1,205		1,250		1,202		1,190		1,215		1,218		439		441		432		452		473		502		9,522		9,457		9,426		9,534		9,617				110015		15640		57629		103648		146239		21765		133178		328150		0		113739		16052		57926		106762		150691		22467		136877		337651		19.31		17.24		5047.57		269		63				10,055																0																						0		0		0		0		0

		2121		Ovanåker		2,118,745		2,164,737		11,602		11,649		11,759		11,860		11,955		12,045		21.86		21.86				19.31		17.24				1,102		1,093		-102		-216		11,609		11,684		595		865		121		1073		394		2327		672		146		593		874		126		1105		384		2361		691		137		11,795		11,647		11,530		11,440		11,404		11,392		11,392		11,354		11,432		11,469		11,631		11,609		1,425		1,406		1,434		1,450		1,465		1,467		556		549		564		554		579		595		11,365		11,428		11,477		11,613		11,602				105620		15718		57629		104100		133950		20993		121984		311930		0		109100		16147		57926		107228		137309		21748		123135		320541		19.31		17.24		6163.42		134		23				11,781																0																						0		0		0		0		0

		2132		Nordanstig		1,730,395		1,735,539		9,463		9,526		9,616		9,698		9,776		9,849		22.51		22.51				19.31		17.24				1,766		2,070		-790		-819		9,481		9,517		505		737		103		956		274		1950		479		97		517		772		118		976		294		1971		492		93		9,813		9,736		9,646		9,611		9,533		9,533		9,533		9,491		9,493		9,490		9,511		9,481		1,201		1,190		1,180		1,185		1,195		1,230		533		528		535		522		499		505		9,484		9,485		9,491		9,526		9,463				104590		15455		57629		113258		143515		23008		132001		314787		0		108298		16447		57926		116166		137917		23786		134795		310162		19.31		17.24		8907.59		147		98				9,822																0																						0		0		0		0		0

		2161		Ljusdal		3,436,620		3,518,254		19,020		19,023		19,202		19,366		19,521		19,667		22.36		22.36				19.31		17.24				2,358		2,705		747		695		19,028		19,033		895		1,460		197		1925		645		3738		1094		238		895		1,452		192		1937		647		3772		1114		239		19,175		19,133		19,077		19,065		18,974		18,880		18,880		18,931		18,949		19,027		19,067		19,028		2,407		2,471		2,506		2,516		2,556		2,570		936		896		922		906		901		895		18,863		18,946		18,995		19,031		19,020				104927		15416		57629		107797		132902		22870		130010		322603		0		108463		16286		57926		110824		136003		23550		132635		335519		19.31		17.24		14405.92		725		243				19,189																462																						0		0		0		0		0

		2180		Gävle		21,060,855		21,660,491		100,550		101,340		102,293		103,168		103,995		104,775		22.26		22.26				19.31		17.24				-1,077		-802		42		35		100,603		101,455		5792		8,116		1173		10412		3250		15278		4183		846		5808		8,312		1207		10588		3390		15429		4347		843		92,681		93,509		94,352		95,055		95,428		96,170		96,170		97,236		98,314		98,877		99,788		100,603		12,325		12,581		12,891		13,025		13,393		13,662		5,500		5,643		5,745		5,731		5,784		5,792		97,094		98,210		99,038		99,640		100,550				112580		18728		57629		101763		122468		21424		123210		306297		0		116323		19337		57926		104934		124273		22058		125128		312773		19.31		17.24		64576.32		7,440		4,781				92,644																0																						0		0		0		0		0

		2181		Sandviken		7,804,969		7,955,887		39,238		39,182		39,550		39,888		40,208		40,509		21.61		21.61				19.31		17.24				529		1,167		-504		-702		39,259		39,208		2185		3,026		431		3977		1371		6921		1915		376		2170		3,074		458		4012		1356		6931		1979		401		36,804		36,879		36,978		36,916		36,995		37,089		37,089		37,250		37,833		38,314		38,949		39,259		4,881		4,827		4,948		5,135		5,287		5,348		1,795		1,818		1,923		2,012		2,101		2,185		37,234		37,705		38,202		38,725		39,238				109814		15809		57629		103740		132942		21271		120288		312859		0		113466		16277		57926		106904		136196		22038		123804		320689		19.31		17.24		26642.74		2,086		983				36,795																0																						0		0		0		0		0

		2182		Söderhamn		4,894,018		4,942,313		25,756		25,717		25,959		26,181		26,391		26,589		21.66		21.66				19.31		17.24				971		1,185		1,716		1,387		25,782		25,721		1378		1,866		270		2399		806		5138		1462		310		1326		1,903		280		2409		812		5209		1463		332		26,120		25,987		25,759		25,647		25,334		25,223		25,223		25,442		25,456		25,785		25,992		25,782		3,054		3,064		3,046		3,127		3,180		3,205		1,120		1,190		1,209		1,292		1,371		1,378		25,397		25,426		25,730		25,879		25,756				109668		16232		57629		104314		125202		22046		126863		314253		0		113197		16979		57926		107501		127006		22698		129576		317680		19.31		17.24		20416.45		896		422				26,126																0																						0		0		0		0		0

		2183		Bollnäs		4,957,932		5,042,954		26,848		27,021		27,275		27,508		27,729		27,937		21.86		21.86				19.31		17.24				884		1,195		641		330		26,918		26,991		1466		2,058		283		2680		844		5051		1449		294		1472		2,111		319		2686		859		5081		1470		305		26,217		26,189		26,175		26,248		26,193		26,158		26,158		26,141		26,394		26,594		26,929		26,918		3,314		3,327		3,331		3,370		3,434		3,524		1,283		1,332		1,382		1,394		1,432		1,466		26,137		26,345		26,530		26,883		26,848				109736		16350		57629		103715		130970		22305		126676		318069		0		113412		17087		57926		106746		131310		22927		128008		327318		19.31		17.24		18739.92		608		359				26,197																347																						0		0		0		0		0

		2184		Hudiksvall		7,458,357		7,622,340		37,397		37,438		37,790		38,113		38,419		38,707		21.61		21.61				19.31		17.24				34		268		2,167		2,151		37,401		37,430		1905		2,962		390		3892		1201		7029		1929		395		1888		2,986		408		3887		1258		7182		1944		395		36,927		36,905		36,848		36,849		36,784		36,821		36,821		36,829		36,924		36,975		37,299		37,401		4,796		4,804		4,855		4,870		5,008		5,093		1,948		1,940		1,922		1,915		1,904		1,905		36,839		36,916		36,925		37,275		37,397				109486		16423		57629		103999		123078		22409		124334		311171		0		113110		17125		57926		107114		125498		22996		126484		317552		19.31		17.24		34570.28		2,136		1,254				36,936																0																						0		0		0		0		0

		2260		Ånge		1,814,461		1,835,411		9,493		9,391		9,479		9,560		9,637		9,709		23.33		23.33				21.04		18.97				3,508		2,942		105		239		9,480		9,411		424		644		87		859		315		1849		601		122		413		633		83		860		289		1853		599		118		10,442		10,323		10,148		10,053		9,839		9,639		9,639		9,548		9,484		9,493		9,495		9,480		1,220		1,177		1,179		1,160		1,153		1,174		407		369		374		391		413		424		9,561		9,508		9,495		9,464		9,493				104492		15023		57629		110162		143764		24512		134842		339585		0		107843		15924		57926		113316		149585		25250		137226		339057		21.04		18.97		1762.63		75		5				10,452																324																						0		0		0		0		0

		2262		Timrå		3,629,750		3,716,010		18,019		18,030		18,200		18,356		18,503		18,642		22.64		22.64				21.04		18.97				-552		-450		-834		-638		18,030		18,060		949		1,466		206		1930		696		3180		785		137		960		1,485		205		1917		688		3204		787		142		17,884		17,980		17,902		17,990		18,026		17,997		17,997		18,062		18,025		17,987		17,992		18,030		2,641		2,640		2,613		2,621		2,599		2,626		997		981		965		973		961		949		18,055		18,050		18,019		17,973		18,019				112063		18801		57629		103319		123927		21639		130880		333550		0		115808		19433		57926		106352		126306		22613		133605		338521		21.04		18.97		14254.41		542		294				17,836																0																						0		0		0		0		0

		2280		Härnösand		4,794,370		4,841,696		25,225		25,134		25,370		25,587		25,792		25,985		23.34		23.34				21.04		18.97				184		574		2,243		2,573		25,190		25,120		1274		2,028		278		2669		848		4819		1396		240		1274		2,006		276		2637		839		4827		1392		269		24,922		24,716		24,675		24,611		24,541		24,398		24,398		24,509		24,755		25,066		25,269		25,190		3,188		3,158		3,211		3,260		3,394		3,517		1,235		1,258		1,270		1,289		1,301		1,274		24,477		24,684		25,008		25,135		25,225				109459		16456		57629		103425		120526		21046		123284		317554		0		113132		17127		57926		106525		126892		21637		125654		324260		21.04		18.97		16108.49		1,138		249				24,936																0																						0		0		0		0		0

		2281		Sundsvall		21,532,983		22,109,600		98,766		98,826		99,755		100,608		101,415		102,175		22.59		22.59				21.04		18.97				-753		-551		-1		20		98,810		98,850		5426		8,221		1125		10612		3088		15787		4485		809		5397		8,079		1072		10593		3260		15933		4583		831		94,575		94,955		95,533		95,732		96,113		96,687		96,687		96,978		97,338		97,633		98,325		98,810		12,497		12,615		12,754		13,019		13,311		13,700		5,593		5,568		5,465		5,364		5,303		5,426		96,943		97,351		97,776		98,226		98,766				112543		18720		57629		102832		123177		21480		123578		312013		0		116284		19338		57926		105903		123378		22176		126229		317799		21.04		18.97		61805.19		6,745		3,949				94,590																0																						0		0		0		0		0

		2282		Kramfors		3,452,760		3,478,372		18,644		18,417		18,590		18,749		18,899		19,041		23.14		23.14				21.04		18.97				790		1,922		1,901		1,846		18,610		18,423		849		1,202		173		1645		610		3954		1109		228		886		1,229		163		1666		609		3943		1103		244		19,663		19,473		19,214		18,911		18,742		18,516		18,516		18,450		18,435		18,359		18,681		18,610		2,239		2,216		2,194		2,178		2,256		2,255		756		759		748		740		819		849		18,412		18,420		18,363		18,553		18,644				106980		15964		57629		107330		128824		22166		129107		323288		0		110910		16760		57926		110430		130923		22905		133841		337262		21.04		18.97		10925.36		230		150				19,663																107																						0		0		0		0		0

		2283		Sollefteå		3,623,618		3,619,924		19,695		19,494		19,677		19,845		20,004		20,154		23.39		23.39				21.04		18.97				3,842		3,940		1,777		1,862		19,709		19,500		1049		1,459		217		1849		672		3880		1256		263		1045		1,465		196		1848		642		3913		1274		251		20,679		20,538		20,442		20,255		19,964		19,736		19,736		19,623		19,776		19,783		19,846		19,709		2,443		2,398		2,398		2,411		2,451		2,521		935		938		951		992		1,021		1,049		19,584		19,752		19,786		19,800		19,695				107889		15305		57629		108739		133780		22808		129237		326405		0		111548		16244		57926		111770		139116		23374		130381		329158		21.04		18.97		4563.32		121		12				20,703																471																						0		0		0		0		0

		2284		Örnsköldsvik		11,575,928		11,787,531		56,141		56,084		56,611		57,095		57,553		57,984		22.44		22.44				21.04		18.97				1,215		1,337		646		499		56,139		56,089		3245		4,559		630		5784		1850		9957		2976		613		3200		4,611		663		5840		1802		10031		2997		622		55,284		55,387		55,128		55,073		54,930		55,008		55,008		54,986		55,248		55,576		55,964		56,139		7,173		7,067		7,100		7,250		7,392		7,634		3,083		3,067		3,052		3,158		3,160		3,245		54,937		55,203		55,599		55,915		56,141				112583		18726		57629		105087		126194		19991		124286		319431		0		116321		19336		57926		108172		128297		20580		127213		330555		21.04		18.97		43913.06		2,412		1,417				55,271																0																						0		0		0		0		0

		2303		Ragunda		955,632		960,351		5,464		5,354		5,404		5,450		5,494		5,535		23.22		23.22				20.17		18.10				8,537		9,617		-3,873		-4,153		5,444		5,343		267		396		52		522		175		1091		372		84		268		408		63		500		171		1090		376		88		5,747		5,681		5,609		5,590		5,501		5,466		5,466		5,458		5,440		5,387		5,415		5,444		647		642		631		632		670		697		258		263		260		260		269		267		5,469		5,408		5,405		5,404		5,464				105272		15249		57629		115331		150414		25274		135430		336014		0		109005		16289		57926		118329		152732		25825		138893		352682		20.17		18.10		989.32		18		1				5,767																284																						0		0		0		0		0

		2305		Bräcke		1,138,307		1,142,414		6,497		6,369		6,429		6,484		6,536		6,585		23.39		23.39				20.17		18.10				8,048		7,467		1,381		956		6,501		6,376		316		449		51		618		244		1341		352		94		312		437		73		574		214		1344		347		84		7,109		7,009		6,865		6,885		6,750		6,655		6,655		6,559		6,463		6,455		6,492		6,501		935		908		859		863		837		862		266		275		253		260		277		316		6,591		6,464		6,463		6,432		6,497				105199		15079		57629		122848		148152		24769		136675		344773		0		108802		15981		57926		126565		153345		25560		145585		352359		20.17		18.10		2048.77		41		10				7,125																1,318																						0		0		0		0		0

		2309		Krokom		2,848,399		2,919,571		14,898		14,868		15,008		15,136		15,257		15,371		22.17		22.17				20.17		18.10				4,732		5,249		1,671		1,248		14,925		14,858		952		1,596		206		1991		513		2437		583		131		970		1,570		185		2001		526		2468		580		136		14,304		14,324		14,460		14,535		14,559		14,590		14,590		14,643		14,648		14,785		14,843		14,925		2,174		2,238		2,237		2,317		2,390		2,504		1,057		1,012		982		986		968		952		14,608		14,623		14,776		14,845		14,898				112287		17266		57629		110211		133125		23080		140204		324737		0		116054		17868		57926		113198		137994		23225		142576		329815		20.17		18.10		14614.14		609		659				14,298																770																						0		0		0		0		0

		2313		Strömsund		2,078,257		2,107,665		11,806		11,685		11,795		11,896		11,991		12,081		23.22		23.22				20.17		18.10				6,405		6,298		844		663		11,791		11,703		609		792		126		1011		355		2487		763		155		599		776		129		1015		340		2494		772		147		12,679		12,532		12,286		12,185		12,171		12,138		12,138		11,984		11,873		11,712		11,809		11,791		1,500		1,436		1,398		1,327		1,352		1,366		538		555		574		571		601		609		12,014		11,887		11,708		11,752		11,806				105679		14984		57629		123089		151540		25039		143408		344828		0		109168		15880		57926		125712		155322		25667		146360		351204		20.17		18.10		4210.74		57		11				12,679																1,765																						0		0		0		0		0

		2321		Åre		2,110,992		2,192,345		11,183		11,470		11,578		11,677		11,771		11,859		22.22		22.22				20.17		18.10				-546		-1,274		-1,684		-1,762		11,268		11,529		598		964		134		1205		373		1508		383		86		659		1,007		116		1269		377		1528		387		77		10,127		10,259		10,278		10,274		10,259		10,406		10,406		10,420		10,555		10,677		11,088		11,268		1,383		1,384		1,381		1,425		1,484		1,578		611		604		574		578		599		598		10,422		10,510		10,578		10,989		11,183				105884		17886		57629		114870		139615		24110		136256		349271		718		110001		18456		57926		117584		139276		24685		138391		352952		20.17		18.10		26354.03		1,432		1,186				10,108																1,512																						0		0		0		0		0

		2326		Berg		1,238,387		1,255,449		7,126		7,095		7,162		7,223		7,281		7,336		22.52		22.52				20.17		18.10				6,949		7,459		2,177		2,162		7,122		7,097		362		511		63		701		230		1486		420		95		373		520		68		699		227		1484		443		89		7,586		7,533		7,447		7,352		7,345		7,215		7,215		7,160		7,067		7,032		7,081		7,122		933		930		920		902		916		931		326		326		308		317		333		362		7,153		7,073		7,041		7,070		7,126				105555		17776		57629		118644		141672		25144		142783		343980		0		109376		18354		57926		121576		145066		25684		144877		358119		20.17		18.10		11369.66		259		383				7,593																1,389																						0		0		0		0		0

		2361		Härjedalen		1,914,902		1,936,089		10,179		10,133		10,228		10,316		10,399		10,477		22.47		22.47				20.17		18.10				3,540		3,508		406		92		10,154		10,147		421		638		96		869		306		2144		635		167		419		644		100		870		294		2153		636		163		10,699		10,645		10,585		10,454		10,341		10,246		10,246		10,281		10,224		10,262		10,200		10,154		1,238		1,237		1,173		1,175		1,157		1,175		393		421		410		423		421		421		10,247		10,199		10,237		10,151		10,179				103795		17680		57629		117209		144292		23795		137040		331485		0		107260		18257		57926		120101		152321		24615		140771		339081		20.17		18.10		28714.78		1,282		1,214				10,702																2,104																						0		0		0		0		0

		2380		Östersund		12,689,869		13,115,916		62,559		63,072		63,665		64,210		64,725		65,210		22.02		22.02				20.17		18.10				-1,614		-1,479		5,165		5,455		62,601		63,227		3619		5,098		755		6298		1829		9803		2741		616		3684		5,143		694		6509		1877		10082		2770		583		58,686		58,914		59,136		59,416		59,373		59,485		59,485		59,956		60,495		61,066		61,745		62,601		7,181		7,201		7,386		7,576		7,829		8,127		3,488		3,458		3,483		3,529		3,548		3,619		59,818		60,416		60,961		61,633		62,559				112583		18725		57629		101767		118342		22542		122991		308235		0		116338		19340		57926		104943		120694		23260		125641		317442		20.17		18.10		32424.54		4,989		2,876				58,684																341																						0		0		0		0		0

		2401		Nordmaling		1,328,270		1,356,028		7,124		7,090		7,157		7,218		7,276		7,331		23.30		23.30				20.6		18.53				4,259		4,072		902		73		7,103		7,118		375		509		66		702		272		1423		421		80		368		512		71		703		258		1441		409		88		7,390		7,276		7,205		7,098		7,048		7,039		7,039		7,006		7,085		7,060		7,132		7,103		951		934		936		927		956		974		323		345		356		343		353		375		7,015		7,069		7,071		7,112		7,124				105845		15201		57629		108332		137566		20465		125530		328943		0		109247		16123		57926		111446		141250		21351		129666		336181		20.6		18.53		6383.73		196		78				7,389																433																						0		0		0		0		0

		2403		Bjurholm		428,371		426,960		2,453		2,475		2,498		2,519		2,539		2,558		23.15		23.15				20.6		18.53				11,157		10,130		-3,796		-3,546		2,451		2,450		117		191		26		250		94		478		206		54		114		192		28		250		77		484		186		59		2,549		2,516		2,500		2,460		2,431		2,421		2,421		2,436		2,451		2,453		2,454		2,451		325		329		321		323		327		344		117		123		121		112		111		117		2,431		2,447		2,455		2,455		2,453				105050		16824		57629		113387		146092		21218		128975		304671		0		108371		17478		57926		116359		160158		22116		129228		322269		20.6		18.53		627.18		9		3				2,552																432																						0		0		0		0		0

		2404		Vindeln		990,780		1,000,345		5,396		5,442		5,493		5,540		5,584		5,626		23.65		23.65				20.6		18.53				7,356		7,980		681		778		5,412		5,436		299		439		68		547		172		1095		320		99		283		477		64		578		172		1090		319		107		5,640		5,613		5,519		5,507		5,434		5,359		5,359		5,344		5,383		5,371		5,413		5,412		633		625		673		669		695		719		307		303		299		279		299		299		5,333		5,376		5,385		5,408		5,396				106178		15580		57629		113748		145114		21906		132500		309136		0		109302		16638		57926		116344		147919		21973		133196		321699		20.6		18.53		2633.16		102		13				5,653																385																						0		0		0		0		0

		2409		Robertsfors		1,256,899		1,287,706		6,805		6,779		6,843		6,902		6,957		7,009		23.15		23.15				20.6		18.53				3,339		3,558		-705		-963		6,784		6,762		389		546		65		690		219		1284		346		80		368		544		74		689		215		1296		363		83		6,909		6,900		6,880		6,831		6,762		6,717		6,717		6,738		6,724		6,771		6,784		6,784		906		875		868		886		896		909		378		366		342		361		368		389		6,735		6,727		6,779		6,798		6,805				106440		15558		57629		111172		142038		21159		133455		340018		0		109642		16426		57926		114241		146204		21360		137198		337342		20.6		18.53		5883.51		125		85				6,933																382																						0		0		0		0		0

		2417		Norsjö		751,215		752,324		4,096		4,097		4,136		4,171		4,204		4,236		23.40		23.40				20.6		18.53				6,939		6,570		1,424		1,633		4,086		4,094		225		328		47		416		148		821		248		45		219		327		40		414		145		827		259		42		4,380		4,363		4,361		4,304		4,237		4,172		4,172		4,175		4,180		4,176		4,125		4,086		556		564		565		574		567		564		223		214		226		219		219		225		4,160		4,164		4,174		4,119		4,096				106155		15914		57629		110399		156552		21766		139259		349660		0		109512		16327		57926		113367		163761		21573		141566		360073		20.6		18.53		517.18		27		8				4,400																1,367																						0		0		0		0		0

		2418		Malå		615,895		619,089		3,122		3,109		3,138		3,165		3,190		3,214		23.40		23.40				20.6		18.53				7,012		7,635		-2,891		-3,090		3,133		3,122		167		235		31		328		110		621		190		42		157		249		38		322		123		625		187		43		3,338		3,369		3,295		3,274		3,230		3,196		3,196		3,155		3,115		3,109		3,100		3,133		410		397		385		398		395		438		163		167		160		159		154		167		3,167		3,128		3,118		3,101		3,122				105917		15736		57629		108369		152155		20939		133583		346392		0		109026		16323		57926		111550		151028		21545		137869		356301		20.6		18.53		561.68		23		0				3,334																2,023																						0		0		0		0		0

		2421		Storuman		1,092,979		1,101,535		5,883		5,895		5,950		6,001		6,049		6,094		23.15		23.15				20.6		18.53				5,648		6,224		468		-53		5,902		5,912		269		419		57		512		189		1208		401		67		272		444		64		536		177		1197		410		74		6,383		6,304		6,227		6,120		6,026		6,006		6,006		5,954		5,955		5,943		5,899		5,902		724		704		704		720		698		701		277		274		258		261		264		269		5,961		5,949		5,933		5,906		5,883				104658		17769		57629		120209		142010		23677		135730		327444		0		108272		18370		57926		122429		145906		24149		137489		330567		20.6		18.53		10943.58		397		305				6,391																3,153																						0		0		0		0		0

		2422		Sorsele		453,741		462,876		2,526		2,533		2,557		2,579		2,600		2,619		23.15		23.65				20.6		18.53				10,755		10,334		-1,555		-1,827		2,516		2,522		133		167		21		208		117		507		180		27		129		168		27		210		89		492		194		33		2,811		2,733		2,743		2,736		2,729		2,673		2,673		2,595		2,565		2,516		2,535		2,516		358		333		328		326		321		325		129		127		134		132		126		133		2,606		2,573		2,503		2,541		2,526				105855		14942		57629		130438		142892		26555		139079		381510		0		109163		15894		57926		132770		158197		25903		140715		369912		20.6		18.53		1110.21		22		14				2,829																2,236																						0		0		0		0		0

		2425		Dorotea		473,918		473,970		2,655		2,584		2,608		2,630		2,651		2,671		23.85		23.85				20.6		18.53				12,286		12,478		1,909		860		2,646		2,568		123		196		26		240		81		550		201		57		108		196		27		229		86		544		204		56		2,993		2,914		2,900		2,878		2,862		2,794		2,794		2,757		2,757		2,740		2,719		2,646		309		311		302		313		331		321		129		141		136		134		124		123		2,760		2,765		2,745		2,724		2,655				104827		17798		57629		120655		155738		24697		145746		343363		0		107439		18380		57926		123572		147530		25355		146738		350467		20.6		18.53		1456.89		71		46				3,005																2,165																						0		0		0		0		0

		2460		Vännäs		1,676,983		1,712,951		8,752		8,774		8,857		8,933		9,005		9,073		23.65		23.65				20.6		18.53				899		1,039		3,423		3,511		8,776		8,785		564		784		126		998		323		1355		412		97		566		776		106		985		347		1367		413		96		8,351		8,357		8,357		8,414		8,465		8,522		8,522		8,583		8,616		8,593		8,695		8,776		1,249		1,271		1,276		1,276		1,308		1,321		515		529		539		553		572		564		8,554		8,593		8,580		8,685		8,752				112295		17032		57629		104033		135309		19513		111671		294408		0		116040		17648		57926		107018		136703		20149		116394		297107		20.6		18.53		7317.15		501		282				8,346																499																						0		0		0		0		0

		2462		Vilhelmina		1,169,275		1,204,280		6,799		6,758		6,822		6,880		6,935		6,987		23.45		23.45				20.6		18.53				9,015		8,963		3,496		2,605		6,787		6,752		339		529		58		718		261		1247		368		87		313		516		74		686		257		1301		372		88		7,220		7,220		7,156		7,135		7,048		6,941		6,941		6,887		6,848		6,829		6,805		6,787		989		971		965		973		973		979		358		350		325		323		316		339		6,884		6,826		6,848		6,739		6,799				105418		15463		57629		118877		144926		25704		149283		360876		0		108338		16291		57926		122295		158936		26105		149664		364135		20.6		18.53		5702.82		155		129				7,246																2,382																						0		0		0		0		0

		2463		Åsele		488,295		492,445		2,829		2,817		2,843		2,867		2,890		2,912		23.15		23.15				20.6		18.53				10,259		9,099		-423		638		2,809		2,819		108		182		26		249		108		603		216		49		126		186		23		248		99		610		205		45		3,265		3,180		3,133		3,039		3,007		2,958		2,958		2,875		2,838		2,832		2,875		2,809		397		387		372		383		378		357		121		100		94		99		110		108		2,877		2,837		2,831		2,827		2,829				103046		14856		57629		114753		147608		24828		136155		361326		0		108012		15864		57926		117719		150184		25047		139086		371040		20.6		18.53		537.84		20		3				3,273																2,032																						0		0		0		0		0

		2480		Umeå		26,371,862		27,354,312		124,907		126,898		128,091		129,187		130,223		131,199		22.85		22.85				20.6		18.53				-5,238		-5,321		918		1,090		125,080		127,119		7459		9,993		1517		12205		3592		15723		4195		870		7534		10,285		1516		12650		3602		16063		4300		918		111,771		112,728		114,075		115,473		116,465		117,294		117,294		118,349		119,613		120,777		122,892		125,080		14,169		14,218		14,272		14,623		15,124		15,797		7,170		7,284		7,337		7,307		7,389		7,459		118,258		119,452		120,943		122,577		124,907				112607		18731		57629		101460		118916		19802		116881		299946		188		116351		19342		57926		104647		118707		20432		119200		308698		20.6		18.53		75471.20		8,208		7,613				111,726																0																						0		0		0		0		0

		2481		Lycksele		2,366,251		2,400,411		12,281		12,237		12,352		12,458		12,558		12,652		23.10		23.10				20.6		18.53				3,155		3,880		4,302		4,205		12,257		12,228		698		1,007		154		1213		415		2195		682		150		736		1,020		131		1240		412		2166		681		148		12,503		12,477		12,427		12,376		12,343		12,351		12,351		12,270		12,208		12,177		12,187		12,257		1,557		1,552		1,556		1,568		1,614		1,628		696		686		688		635		680		698		12,269		12,234		12,177		12,214		12,281				106392		16496		57629		112738		132916		21571		130623		310932		0		110360		17206		57926		115614		136288		22491		133091		332592		20.6		18.53		6148.38		362		53				12,541																1,792																						0		0		0		0		0

		2482		Skellefteå		14,992,792		15,318,167		72,650		72,466		73,147		73,773		74,364		74,921		22.65		22.65				20.6		18.53				-575		-406		2,759		2,707		72,723		72,467		3947		5,706		824		7321		2409		12414		3768		675		3996		5,661		779		7303		2441		12601		3775		678		72,090		71,862		71,770		71,641		71,580		71,774		71,774		71,988		72,024		72,031		72,266		72,723		9,554		9,503		9,390		9,378		9,519		9,730		3,788		3,822		3,866		3,844		3,870		3,947		71,940		72,035		72,042		72,149		72,650				112534		18736		57629		103841		127492		19978		122804		320581		0		116293		19354		57926		106895		128378		20579		125644		326321		20.6		18.53		56555.07		4,591		2,414				72,042																121																						0		0		0		0		0

		2505		Arvidsjaur		1,289,478		1,296,377		6,437		6,329		6,389		6,444		6,496		6,545		22.80		22.80				20.45		18.38				4,166		4,493		664		1,394		6,440		6,334		337		436		71		553		216		1218		419		72		329		441		63		569		185		1221		423		66		6,751		6,665		6,622		6,529		6,494		6,467		6,467		6,471		6,484		6,471		6,442		6,440		801		771		811		787		759		769		303		296		311		335		337		337		6,463		6,494		6,447		6,442		6,437				105779		16078		57629		109113		146096		24046		136819		342792		0		109284		16853		57926		111897		158501		25264		141293		354202		20.45		18.38		4320.35		69		18				6,742																2,484																						0		0		0		0		0

		2506		Arjeplog		574,915		568,707		2,827		2,804		2,830		2,854		2,877		2,899		23.50		23.50				20.45		18.38				5,658		7,091		-1,877		-2,250		2,821		2,794		132		175		32		227		77		549		194		33		124		189		31		233		83		560		184		40		3,089		3,146		3,143		3,161		3,114		3,054		3,054		2,980		2,907		2,887		2,876		2,821		355		343		325		319		312		304		130		139		133		133		139		132		2,983		2,909		2,887		2,885		2,827				104883		17670		57629		117955		141425		26665		147713		341898		0		107947		18302		57926		120400		145012		26973		150500		368689		20.45		18.38		4415.87		97		49				3,092																2,348																						0		0		0		0		0

		2510		Jokkmokk		1,012,673		1,027,374		5,077		4,980		5,027		5,070		5,111		5,149		22.95		22.95				20.45		18.38				2,819		2,662		-1,642		-2,139		5,081		5,001		243		301		49		403		150		1012		304		61		238		293		38		402		135		1019		294		63		5,406		5,305		5,210		5,170		5,119		5,086		5,086		5,066		5,086		5,072		5,105		5,081		599		569		567		549		571		553		188		191		205		224		239		243		5,065		5,054		5,070		5,061		5,077				105066		17633		57629		116353		140372		24412		140450		343678		0		108566		18196		57926		118950		152409		25256		145115		348122		20.45		18.38		2606.32		108		7				5,424																4,364																						0		0		0		0		0

		2513		Överkalix		641,188		643,449		3,376		3,302		3,333		3,362		3,389		3,414		22.80		22.80				20.45		18.38				5,954		5,588		1,801		2,171		3,367		3,302		124		184		27		251		106		801		273		42		127		172		19		233		104		801		265		44		3,795		3,715		3,670		3,611		3,549		3,497		3,497		3,436		3,409		3,395		3,378		3,367		379		363		368		381		347		357		122		118		123		115		124		124		3,438		3,413		3,405		3,387		3,376				102593		14188		57629		109781		151967		23325		143607		364780		0		106533		15032		57926		112732		145543		24108		146793		370670		20.45		18.38		709.01		28		1				3,817																3,360																						0		0		0		0		0

		2514		Kalix		3,294,471		3,326,410		16,191		16,065		16,216		16,355		16,486		16,610		22.55		22.55				20.45		18.38				-426		-221		1,053		938		16,169		16,058		695		1,111		141		1464		549		3358		1052		145		720		1,076		135		1453		516		3340		1053		157		17,283		17,162		16,926		16,740		16,591		16,518		16,518		16,387		16,307		16,248		16,223		16,169		2,094		2,082		2,043		2,021		2,025		2,013		756		730		699		704		694		695		16,438		16,317		16,260		16,254		16,191				106589		16113		57629		106343		136031		20524		124007		318938		0		110458		16770		57926		109331		136607		21528		127347		321016		20.45		18.38		9862.00		521		65				17,276																3,018																						0		0		0		0		0

		2518		Övertorneå		809,489		810,327		4,482		4,409		4,450		4,488		4,524		4,558		21.75		21.75				20.45		18.38				5,957		6,571		3,744		2,747		4,461		4,410		157		264		33		354		182		1086		298		58		152		270		33		367		162		1105		305		66		5,092		4,972		4,920		4,812		4,810		4,772		4,772		4,709		4,711		4,603		4,534		4,461		634		597		615		590		541		536		190		181		168		175		152		157		4,720		4,719		4,591		4,530		4,482				102094		14515		57629		117483		147053		22907		137247		338871		0		105304		15622		57926		119905		152152		23271		139180		338210		20.45		18.38		1218.93		25		3				5,090																4,679																						0		0		0		0		0

		2521		Pajala		1,101,344		1,114,662		6,050		6,027		6,084		6,136		6,185		6,231		23.50		23.50				20.45		18.38				8,565		9,643		862		538		6,101		6,039		283		409		62		539		209		1525		478		72		295		420		56		543		202		1515		478		75		6,522		6,429		6,309		6,282		6,270		6,279		6,279		6,299		6,303		6,193		6,116		6,101		746		757		738		730		727		748		273		272		276		278		274		283		6,303		6,315		6,208		6,104		6,050				104809		14977		57629		122301		136595		25294		144737		342830		0		108787		16024		57926		124960		142039		25652		149895		353486		20.45		18.38		3534.31		53		11				6,521																4,451																						0		0		0		0		0

		2523		Gällivare		4,310,571		4,430,534		17,863		17,654		17,820		17,972		18,116		18,252		22.55		22.55				20.45		18.38				-1,092		-245		419		350		17,825		17,630		926		1,145		176		1446		531		3149		1069		177		939		1,185		176		1487		493		3159		1073		196		18,860		18,703		18,533		18,425		18,326		18,307		18,307		18,339		18,231		18,123		17,956		17,825		2,121		2,058		1,994		1,981		1,994		1,977		784		828		880		881		924		926		18,370		18,252		18,127		17,949		17,863				105723		15280		57629		107627		125815		23403		128496		321651		0		109479		15827		57926		110616		128398		24218		133144		327866		20.45		18.38		16385.53		1,491		873				18,862																4,942																						0		0		0		0		0

		2560		Älvsbyn		1,565,285		1,583,700		8,259		8,157		8,234		8,304		8,371		8,434		22.45		22.45				20.45		18.38				2,021		1,800		1,923		1,994		8,274		8,140		420		597		87		819		325		1499		537		87		391		604		97		807		278		1518		510		98		8,545		8,465		8,387		8,335		8,253		8,200		8,200		8,168		8,171		8,183		8,193		8,274		1,126		1,107		1,075		1,089		1,108		1,144		365		395		395		397		398		420		8,178		8,155		8,189		8,196		8,259				105545		16225		57629		108159		138401		20552		117302		303038		0		108646		16985		57926		111114		145229		21415		121303		312938		20.45		18.38		3607.77		78		21				8,571																2,151																						0		0		0		0		0

		2580		Luleå		17,155,225		17,592,108		77,386		77,817		78,549		79,221		79,856		80,455		22.50		22.50				20.45		18.38				-3,695		-3,569		377		426		77,470		77,832		4017		5,924		859		7357		2361		11675		3363		619		4045		5,899		761		7519		2342		11860		3430		649		73,146		73,406		73,950		74,178		74,426		74,905		74,905		75,383		75,966		76,088		76,770		77,470		9,147		9,122		9,206		9,251		9,456		9,718		4,073		3,995		3,999		3,981		3,923		4,017		75,407		75,911		76,199		76,744		77,386				112496		18743		57629		101598		121433		20451		119213		297661		0		116241		19366		57926		104744		121390		21151		121891		308047		20.45		18.38		51848.48		5,946		4,363				73,180																1,758																						0		0		0		0		0

		2581		Piteå		8,911,431		9,138,072		42,205		42,099		42,495		42,859		43,203		43,527		22.25		22.25				20.45		18.38				-2,699		-2,589		655		580		42,184		42,116		2314		3,163		458		4120		1465		7385		2026		326		2319		3,154		447		4101		1465		7506		2040		348		40,961		40,902		40,860		40,892		40,942		41,078		41,078		41,278		41,508		41,548		41,904		42,184		5,459		5,402		5,382		5,408		5,489		5,585		2,088		2,109		2,136		2,183		2,260		2,314		41,220		41,459		41,585		41,745		42,205				109762		16309		57629		102596		127230		20103		125682		315375		0		113448		17003		57926		105640		128022		20619		128292		326745		20.45		18.38		39699.87		2,624		1,354				40,976																921																						0		0		0		0		0

		2582		Boden		5,878,431		6,024,847		28,046		28,051		28,315		28,557		28,786		29,002		22.60		22.60				20.45		18.38				-1,176		-845		2,680		2,890		28,181		28,064		1408		1,990		280		2614		944		5063		1464		281		1418		2,011		277		2592		940		5166		1471		293		27,838		27,535		27,408		27,471		27,643		27,598		27,598		27,838		27,887		27,913		28,042		28,181		3,576		3,539		3,505		3,470		3,515		3,558		1,336		1,313		1,308		1,310		1,366		1,408		27,817		27,768		27,926		27,969		28,046				109411		16176		57629		104789		127021		20866		123594		317444		0		113117		16914		57926		107859		130772		21508		125684		324421		20.45		18.38		22141.71		2,090		715				27,816																2,315																						0		0		0		0		0

		2583		Haparanda		1,693,069		1,692,529		9,748		9,763		9,855		9,939		10,019		10,094		22.50		22.50				20.45		18.38				903		1,768		2,098		1,741		9,805		9,785		478		762		114		947		332		2132		506		86		485		757		93		992		330		2191		521		85		10,192		10,173		10,112		10,059		10,041		9,904		9,904		9,886		9,776		9,831		9,864		9,805		1,245		1,241		1,192		1,241		1,257		1,279		523		512		495		505		504		478		9,902		9,789		9,793		9,878		9,748				103779		16384		57629		106610		135572		23938		131588		328485		0		107450		17067		57926		109681		137117		24603		134466		344236		20.45		18.38		3693.67		368		84				10,219																3,067																						0		0		0		0		0

		2584		Kiruna		5,528,310		5,653,739		23,170		22,967		23,183		23,381		23,568		23,745		23.05		23.05				20.45		18.38				-1,440		-1,571		231		-305		23,116		22,992		1364		1,758		249		2208		772		3455		1156		156		1293		1,756		259		2213		737		3473		1188		174		23,122		23,099		22,969		22,944		22,967		22,972		22,972		23,196		23,241		23,178		23,167		23,116		3,027		3,024		2,958		2,945		2,950		2,980		1,237		1,299		1,349		1,327		1,315		1,364		23,161		23,254		23,198		23,102		23,170				108424		16339		57629		107167		128070		21889		126876		322081		0		111811		17042		57926		110201		127766		22479		128272		328367		20.45		18.38		24762.12		2,006		1,027				23,088																4,746																						0		0		0		0		0



																																																																																																						1,252,764

mfri1: mfri1:
Länkas till blad6.		1,260,006		1,276,049		1,303,023		1,342,988		1,385,623		572,167		579,514		585,676		592,279		597,351		607,451								9,967,637

mfri1: mfri1:
Länkas till blad2 B15, tidigare skrevs befolkningen två år före in direkt i formeln.
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Summa intäkter,  2019–2026

Summa intäkter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	572892.30596933363	594378.75301417965	612699.52411927213	632527.99533273862	653567.33016047766	675976.32328935585	699928.80887843145	724840.10472705297	

Tusentals kronor







Intäkter 2019-2026

Skatteintäkter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	469313.391	468197.34499999997	482243.26500000001	500086.266	519089.54399999999	539334.03599999996	560907.39800000004	583343.69400000002	Inkomstutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	112937.538	124735.052	128493.70600000001	133253.736	138307.606	143680.348	149387.679	155319.45199999999	Kostnadsutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-11523.624	-6231.1799999999994	-6284.6849999999995	-6335.1149999999998	-6382.47	-6427.36500000000	07	-6470.4150000000009	-6512.2350000000006	Regleringspost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7048.9128497827933	11197.064632602558	11796.987719712633	9101.3420771498259	6157.6312108125348	3019.6431751767936	-241.19850308980682	-3632.5306570291386	LSS-utjämning 	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-4883.9118804492491	-3519.5286184228557	-3549.7496004405016	-3578.2337444111567	-3604.9810503348203	-3630.3388858208914	-3654.6546184787671	-3678.2756159178466	Summa intäkter	2017	2018	2019	2020	2021	572892.30596933363	594378.75301417965	612699.52411927213	632527.99533273862	653567.33016047766	675976.32328935585	699928.80887843145	724840.10472705297	

Tusentals kronor







Intäkter 2019–2026, valda intäktsslag

Inkomstutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	112937.538	124735.052	128493.70600000001	133253.736	138307.606	143680.348	149387.679	155319.45199999999	Kostnadsutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-11523.624	-6231.1799999999994	-6284.6849999999995	-6335.1149999999998	-6382.47	-6427.3650000000007	-6470.4150000000009	-6512.2350000000006	Regleringspost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7048.9128497827933	11197.064632602558	11796.987719712633	9101.3420771498259	6157.6312108125348	3019.6431751767936	-241.19850308980682	-3632.5306570291386	Strukturbidrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	Införandebidrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	LSS-utjämning 	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-4883.9118804492491	-3519.5286184228557	-3549.7496004405016	-3578.2337444111567	-3604.9810503348203	-3630.3388858208914	-3654.6546184787671	-3678.2756159178466	

Tusentals kronor







Kostnads- och LSS-utjämningen 2019–2026

Kostnadsutjämning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-1148	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	LSS-utjämning 	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-486.54232720155898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	-347.36760939822898	

Kr/inv









Delår

				kpmg





				Granskning av delårsbokslut- kommun

		 

				Detta dokument syftar till att ge vägledning för översiktlig granskning av delårsbokslut i kommun. I följande flikar finns en sammanställning av den översiktliga delårsgranskning som genomförs av kommunens delårsbokslut. Separat finns PBC-lista samt mall för Rapport översiktlig granskning. 



				Syfte och hänvisningar

				Syfte med vår granskning är att det är underlag för kommunernas revisor som ska bedöma om resultatet i delårs-

				rapporten är förenlig med de mål som fullmäktige har beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas

				bedömning av delårsrapporten. 



				Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.



				Enligt 4 kap. 3 § tredje stycket LKBR ska upplysning om skälen för avvikelse från denna rekommendation lämnas i en not.



				Det är aldrig förenligt med god redovisningssed att avvika från uttryckliga lagregler (prop. 1996/97:52 sid 45)



				RKR 17 Delårsrapport – gäller från och med räkenskapsåret 2019. Rekommendationen ersätter rekommendation 22 

				Delårsrapport (från 2013)



				Manual

				Varje granskningssida Har en Review resp. Prepared Knapp, I samband med att dessa används så kommer datum och klockslag registreras samt användarid på den som klickar på resp. kanpp. I och med användadet av varje knapp så kommer fliken ändra färg. Gult för prepp och gränt för rev. Det innebär att är en flik gul så är den preppad efter rev. detta kommer även noteras på sidan status med en kommentar. 

På sidorna 4.1 resp 5.1 matas balans och resultat in. siffrorna i 4.1 kommer föras över till 4.2, skulle de inte det så får du justera kontonummer på 4.2. 

På 4.2 får du ange kommunkoden för den kommunen du granskar. siffran för hur många månder som gått används för att periodisera siffrorna från SKLs cirkulär. Den siffran kommer från flik 4.



				Innehållsöversikt:

				Sammanställning av de frågor vilka bör gås igenom med kommunledning/ekonomiansvarig åtefinns i flik 1.

				Checklista av delårsrapporten återfinns i flik 2.

				Analys och granskning av god ekonomisk hushållning återfinns i flik 3.

				Analys och granskning mot underlag återfinns i flik 4-7.

				Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. 
Väljer kommunen att inkludera en Kassaflödesanalys granskas denna översiktligt i flik 6.

				Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas. 
Väljer kommunen att inkludera en sammanställd redovisning granskas denna översiktligt i flik 7.

				Granskning av Driftredovisning återfinns i flik 8.

				Väsentlighet:

				Beräknas under "materiality" denna är den enda där du inte kan preppa och revva då den är låst sedan tidigare



				Revisionsbevis:

				Granskningsunderlag döps tydligt och sparas i engagemanget. Referens till dokumentets namn lämnas löpande genom granskningen i detta arbetspapper och markeras med rött. 

				Prickade versioner av delårsrapport sparas i engagemanget och döps efter vilken version det är samt datum: 
Delårsrapport VER I 20xx-xx-xx.



				Genomförande av prickning av delårsrapport:

				För nedan granskningspunkter fördelas arbetet per uppdrag efter samrådan med Offentlig sektor. 

				- Måluppfyllelse 

				- God ekonomisk hushållning



				Prickas och granksas av Redovisnigsrevisorer:

				- Finansiella rapporter

				I kommunens delårsrapport prickas samtliga siffror för PY mot PY Delårsrapport, att samtliga texter återger rätt belopp från BR och RR. Bedöm huruvida den, baserat på utförd review och våra kunskaper om kommunen i övrigt, innehåller orimliga uppgifter.



				Balankravsutredning: Kontrollsummeras och stäms av mot RR. 

				RR: mot översiktligt granskad RR och antagen budget 

				Kassaflödesrapport: pricka mot delårsrapporten

				BR: mot översiktligt granskad BR

				Noter: Pricka mot RR och BR. Till driftredovisningen ska internredovisningsprinciperna anges i not. 

				Driftredovisning (LKBR 10:1): pricka mot från kund erhållen driftredovisning och stäm av, med eller utan justering, att denna summerar till RR
”Verksamhetens intäkter” och ”Verksamhetens kostnader”. Utfallen kan stämmas av mot KFs budget och sammanställas per nämnd/ styrelse.

				Investeringsredovisning (LKBR 10:2): pricka mot av KF antagen budget och plan för investeringsverksamheten, investeringsutfall (fleråriga pågående och avslutade investeringar kan stämmas av mot
beräknade/beslutade totalutgifter) samt att denna, med eller utan justering, summerar i kassaflödesrapportens poster "Investerin i immateriella- materiella- och finansiella anläggningstillgångar". 

				Upplysningar om redovisningsprinciper: Här ska framgå hur lagstiftningen följs (se exempel till nedan) men även vilka avsteg från RKR som görs om några sådana görs. 

				Exempel:







Status

				Status

				Avsnitt		Prepared		Reviewed

				1 Väs. händelser och föränd. 		2019/09/19 09:46		2019/09/19 09:46								9/19/19 9:46		9/19/19 9:46

				2. Checklista delårsrapport												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				3. God ekonomisk hushållning												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				4. Resultaträkning												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				4.1 RR på kontonivå												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				4.2 Skatteintäkter		2019/09/18 13:21		2019/09/18 13:21								9/18/19 13:21		9/18/19 13:21

				4.3 RR på kontonivå Org.		2019/09/18 13:23		2019/09/18 13:23								9/18/19 13:23		9/18/19 13:23

				5 .Balansräkning												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				5.1 BR på kontonivå												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				5.2 BR på kontonivå Org.		2019/09/18 13:56		2019/09/18 13:56								9/18/19 13:56		9/18/19 13:56

				6. Kassaflödesanalys 		2019/09/18 14:05		2019/09/18 14:05								9/18/19 14:05		9/18/19 14:05

				7. Sammanställd räkenskaper		2019/10/09 09:44		2019/10/09 09:44								10/9/19 9:44		10/9/19 9:44

				8. Driftredovisning												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00

				Iakttagleser till rapport												12/31/99 0:00		12/31/99 0:00











Materiality

		kpmg

						Mall för fastställande av väsentlighet



		Klient								Räkenskapsår		Index

		Surahammars kommun 								12/31/19



		Arbetsområde								Signatur		Datum

		VÄSENTLIGHET								CKt		9/18/19





		Instruktioner

		Syftet med denna mall är att den ska fungera som ett hjälpmedel vid fastställande av väsentlighet (materiality). Det föreligger inget obligatorisk krav att använda mallen och den ersätter ej de dokumentationskrav som finns i eAudIT och Visma Revision KAM. Mallen förutsätter att det finns en relevant bransch/scenario. Vidare fångar mallen i dagsläget inte de fall då vi väljer ett referensvärde som inte finns i KAM, exempelvis rörelseresultat eller immateriella tillgångar. I ett sådant fall föreligger krav på formell konsultation med DPP (consultation). 

Samtliga gula celler ska fyllas i alternativt ska val göras via drop down-menyer.
 
 1. Välj relevant scenario/bransch från Materiality Benchmark and Other Metrics Table (MBT) nedan
 2. Fyll i saldon för relevanta mått (metrics)
 3. Dokumentera slutsatser i lämplig aktivitet eAudIT eller Visma Revision KAM

Om inget av scenariona/branscherna enligt nedan är tillämpliga behöver relevanta mått väljas baserat på en professionell bedömning. Bakomliggande förklaring för detta val ska dokumenteras i aktiviteten för väsentlighet i eAudIT eller Visma Revision KAM. 

























		Bransch/Scenario		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.



		Presumerat referensvärde (presumed benchmark)		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt



		Övriga mått (other metrics)		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

				Programkostnader

				Eget kapital



		Belopp i		kronor



		Är noterat eller PIE?		Nej



		Nettomått (t ex PBTCO)		3.0%		10.0%

		Nettotillgångar/eget kapital		0.5%		3.0%

		Bruttomått		0.5%		3.0%



		Mått		Tillämpligt		Belopp (kronor)		Lägre intervall		Högre intervall

		Resultat före skatt		r												

		Eget kapital		a		210,132,000.0		1,050,660.0		6,303,960.0				0.5%		3.0%

		Annat (nettomått)		r												

		Totala tillgångar		r												

		Totala intäkter		r												

		Totala kostnader		r												

		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt		a		699,560,000.0		3,497,800.0		20,986,800.0				0.5%		3.0%

		Annat (bruttomått)		r												

		Programkostnader		a		670,001,000.0		3,350,005.0		20,100,030.0				0.5%		3.0%

		Totala tillskott och övriga intäkter		r												

		Totala gottgörelser och övriga kostnader		r												





				Referensvärde				Belopp (kronor)

		Vald väsentlighet		Totala intäkter				6000000.0



		Procent av referensvärde		



		Krävs konsultation?		Nej



														1		0		0

		Kommentarer till valt referensvärde

		,











		Fastställ väsentlighet för de finansiella rapporterna som helhet, beaktat övriga mått och kvalitativa faktorer

		Belopp i kronor

































































		Fastställ väsentlighet för de finansiella rapporterna som helhet i relation till valt referensvärde och övriga mått

		Mått		Tillämpligt		%, Vald väsentlighet		%, Lägre intervall		%, Högre intervall

		Resultat före skatt		r		ET				

		Eget kapital		a		2.9%		0.5%		3.0%

		Annat (nettomått)		r		ET				

		Totala tillgångar		r		ET				

		Totala intäkter		r		ET				

		Totala kostnader		r		ET				

		Total intäkter eller kosntader om lämpligt		r		0.9%		0.5%		3.0%

		Annat (bruttomått)		r		ET				

		Programkostnader		a		0.9%		0.5%		3.0%

		Totala tillskott och övriga intäkter		r		ET				

		Totala gottgörelser och övriga kostnader		r		ET				



		Kommentarer till vald väsentlighet i procent av referensvärde och övriga mått

		Väsentlighetstalet sätts till ca 2% (förväntade intervallet för bruttoreferens uppgår till 0,5-3%)  av totala intäkter utifrån den profesionella bedömningen att det finns ett stort allmänt intresse för den verksamhet som bedrivs då varje kommunal styrelse, nämnd och kontor är en myndighet med ett Kommunfullmäktige (beslutande församling).
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Översikt mått och valt väsentlighetstal



Lägre intervall	

Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	0	1050660	0	0	0	0	3497800	0	3350005	0	0	6000000	Högre intervall	

Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	0	6303960	0	0	0	0	20986800	0	20100030	0	0	relevant	Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala 	intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	Value	Resultat före skatt	Eget kapital	Annat (nettomått)	Totala tillgångar	Totala intäkter	Totala kostnader	Totala intäkter eller kostnader om lämpligt	Annat (bruttomått)	Programkostnader	Totala tillskott och övriga intäkter	Totala gottgörelser och övriga kostnader	Vald väsentlighet	
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		Scenarios

		General

		Banks

		Insurance 

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines

		Investment Funds/Trusts

		Entities that trade mainly for capital gain, e.g. Property investment

		Start-up entities predominantly focused on asset development/capital expenditure

		Start up entities not predominantly focused on asset development/capital expenditure

		Entities operating at a low profit or at a loss, such that PBTCO no longer usefully serves as the benchmark

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.

		Not-for-profits and public sector entities that have custody of assets, e.g. certain government departments

		Pension plans – defined benefit plans

		Pension plans – defined contribution plans











		Scenarios		Other metrics		Presumed benchmark





		General1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		General2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Banks1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		Banks2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Banks3		Totala tillgångar		Resultat före skatt

		Insurance 1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		Insurance 2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Insurance 3		Totala tillgångar		Resultat före skatt

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines1		Totala intäkter		Resultat före skatt

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines2		Eget kapital		Resultat före skatt

		Industries that have “significant assets”, e.g. Mining, Airlines3		Totala tillgångar		Resultat före skatt

		Investment Funds/Trusts1		Resultat före skatt		Totala tillgångar

		Investment Funds/Trusts2		Totala intäkter		Totala tillgångar

		Investment Funds/Trusts3		Eget kapital		Totala tillgångar

		Entities that trade mainly for capital gain, e.g. Property investment1		Eget kapital		Totala tillgångar

		Entities that trade mainly for capital gain, e.g. Property investment2		Resultat före skatt		Totala tillgångar

		Start-up entities predominantly focused on asset development/capital expenditure1		Totala kostnader		Totala tillgångar

		Start-up entities predominantly focused on asset development/capital expenditure2		Eget kapital		Totala tillgångar

		Start up entities not predominantly focused on asset development/capital expenditure1		Eget kapital		Totala kostnader

		Entities operating at a low profit or at a loss, such that PBTCO no longer usefully serves as the benchmark1		Eget kapital		Totala intäkter

		Entities operating at a low profit or at a loss, such that PBTCO no longer usefully serves as the benchmark2		Resultat före skatt		Totala intäkter

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity1		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity2		Eget kapital		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity3		Totala tillgångar		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.1		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.2		Programkostnader		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that generate revenue and/or incur expenses, but without a focus on profitability, e.g. museums, universities.3		Eget kapital		Totala intäkter eller kostnader om lämpligt

		Not-for-profits and public sector entities that have custody of assets, e.g. certain government departments1		Eget kapital		Totala tillgångar

		Not-for-profits and public sector entities that have custody of assets, e.g. certain government departments2		Totala kostnader		Totala tillgångar

		Pension plans – defined benefit plans1		Totala tillskott och övriga intäkter		Totala tillgångar

		Pension plans – defined benefit plans2		Totala gottgörelser och övriga kostnader		Totala tillgångar

		Pension plans – defined contribution plans1		Totala tillskott och övriga intäkter		Totala tillgångar

		Pension plans – defined contribution plans2		Totala gottgörelser och övriga kostnader		Totala tillgångar





Iakttagleser till rapport







		Iakttagelser till rapport för den översiktliga granskningen

		Har det vid granskningen framkommit iakttagelser som bör beaktas vid utformningen av rapporten?

		Viktigt är att lyfta fram underskott till sakkunnigt biträde så tidigt som möjligt, då det behövs en dialog kring hur detta ska rapporteras/kommuniceras samt hur KPMG kommunicerar detta i sin rapport. 

		Det är även viktigt att lyfta fram negativa avvikelser gällande resultat och måluppfyllelse. 

		Två alternativ i form av utfomning av rapport finns, den ena är skriven i avvikelseform och den andra är inte skriven i avvikelseform. 

		Se: Rapportutkast avvikelseform.docx alt Rapportutkast ej avvikelseform.docx.

		Notering:		Fortsatt hantering:

		Ingen värdering av DB har gjorts men de har bett om hjälp av det, vi rekommenderade detta vid årsbokslutet 2018.		Ha med det i rapporten

		Följer ej lagen då de inte antagit den inom 2 månader		Ha med det i rapporten





































































1 Väs. händelser och föränd. 



						9/19/19 9:46		ckvist

						9/19/19 9:46		ckvist

		Väsentliga händelser och förändringar

		Nedan ämnen bör lyftas i samband med delårsgranskningen, endera kan de mailas i förväg alternativt gås igenom på plats.

		Väsentliga förändringar

		Har det under rapporteringsperioden (från 1 januari till delårets slut) skett några väsentliga förändringar?

		Ämnerna är exempel och kan behövas ändras från kommun till kommun. 



				Kommentar

		Organisation		Ingen skolchef, ingen teknisk chef tf samhällschef, har tf för skolan och tekniska. Kommer att se över orginasationen, KPMG inblandad

		Redovisningssystem		Ingen förändring mot tidigare år, Raindance

		Interna kontroller (ex. be om kontrollplan)		Kommer att få den och skannas in i dokumentationen

		Redovisningsprinciper		Det är nytt för alla i och med LKBR och förändringar i RKR, följs upp i granskningen av delårsrapporten

		Metoder att upprätta delårsrapport		Just nu göra Christina gör det mesta, ekonomer gör balanskonton och deras nämnderna. Ingen bra process kommer bli bättre när de får Stratsys.

		Väsentliga händelser

		Har det under rapportperioden (från 1 januari till delårets slut) skett några väsentlig händelser?

		Ämnerna är exempel och kan behövas ändras från kommun till kommun. 

				Kommentar

		Underskott		Har inga underskott sedan tidigare men ser lite dystert ut för kommunen främst barn- och ungdom

		är att betrakta som "extraordinära" eller udda		Ingen udda alls, bara att nämnderna. Soc nämnden har många skyddsplatser (svårt att budgtera)

		i form av nya avtal		Nej, men flera upphandlingar pågår. 

		i form av större investeringar, avytteringar/utrangeringar eller andra pågående projekt		Nyss påbörjat i byggnation av nytt äldrboende, stort, och Ekeängsbadet. 

		Väsentliga händelser i koncernen

		Har det under rapportperioden (från 1 januari till delårets slut) skett några väsentliga förändringar?

		Ämnerna är exempel och kan behövas ändras från kommun till kommun. 

				Kommentar

		Sammansättning (köp av verksamhet, försäljning av verksamhet)		Ingen förändring inom KC

		Verksamhet		Ingen förändring i bolagens verksamheter. 

		Resultat		Alla bolagen går lite plus, ingen KC har gjort vid granskningen

		Tvister eller processer



				Kommentar

		Är kommunen indragen i några väsentliga tvister eller processer?		Vann tvisten om Ekeängsbadet, vilket innebär att de kommer renovera och inga kostnader för kommunen. 





		Väsentliga händelser efter delårets utgång



				Kommentar

		Har det efter rapporteringsperiodens utgång inträffat några väsentliga händelser? 		Källbo, äldreboende, börjat bygga i mitt av aug och tvisten som de vann om badet. 





2. Checklista delårsrapport







		Checklista delårsrapport

		Nedan redogörs för att avstämning har gjorts av att samtliga delar ingår i Delårsrapporten vilka en RKR och LKBR ska ingå.

		 

		 

		Område				 		Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

		Omfattning 6-8 månader						LKBR, 13:1		 

		Förenklad förvaltningsberättelse						LKBR, 13:2

		Resultaträkning				Med jämförelsetal för samma period året innan, helårsprognos och budget		13 kap. 3 § första stycket LKBR 		 		 

		Balansräkning				Med jämförelsetal per 31/12 året innan		13 kap. 3 § första stycket LKBR		 		 

		Driftredovisning				Enligt RKR 17 ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet ingå. 		RKR 17

		Investeringsredovisning				Enligt RKR 17 ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet ingå. 		RKR 17

		Kassaflödesanalys				Något krav på KFA i delårsrapporten finns inte vare sig i lagstiftningen eller i rekommendation men rimligtvis bör de kommunala koncernföretagen ingå eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som ska bedömas.				 		 

		Sammanställd redovisning				Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.		RKR 17		 		 

		Noter				Delårsrapporten ska innehåll noter, se vilka nedan		RKR 17

		Delårsrapporten				Rimlighetsbedöm övrig information i form av löpande text, sifferuppgifter och grafiska framställningar för bedömning av att rapporten i förhållande till revisorns totala kunskap om kommunen, inte innehåller vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter.



		Förenklad Förvaltningsberättels:

		Den förenklade förvaltningsberättelsen ska enligt RKR R17 Delårsrapport minst innehålla följande.

		Avstämning har gjorts att följande delar finns på plats i FB:

								Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

				Händelser av väsntlig betydelse som har inträffat under delårserioden eller efter dess slut men innan delårsrapporten upprättats				RKR R17		 		 

				Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamheter utifrån måeln om god ekonomisk hushållning				RKR R17		 		 

				En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till  den budget som har fastställts för den löpande verksamheten				RKR R17		 		 



				En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognos				RKR R17		 		 





		Noter:						Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

				Att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen				RKR R17		 		 

				Säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten

Cecilia Kvist: Cecilia Kvist:
Exempel på cykliska effekter och säsongsvariationer är till exempel slutavräkning på skatt samt semester- och ferierlöner				RKR R17		 		 

				Karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat				RKR R17		 		 

				Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden				RKR R17		 		 

				Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början				RKR R17		 		 

		Avlämnat i tid:						Krav enligt		Ja/Nej/ET		Kommentar

				 Enligt 11 kap. 16 § andra stycket kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast två månader efter delårsperiodens slut.				RKR		 		 

		Samlat uttalande:

										Ja/Nej/ET		Kommentar

				Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten uppfyller god redovisningssed. 						 		 





 3. God ekonomisk hushållning







		God ekonomisk hushållning

		Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen.

		 

		Verksamhetsmål

				Ja/Nej		Kommentarer

		Det finns av fullmäktige beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.		Nej		Finns inga verksamhetsmål, varken "vanliga" eller för god ekonomisk hushållning. Detta har påtalas för kommunen flertal år.

		Kommunstyrelsen utvärderar målen i delårsrapporten? 		Nej

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av måluppfyllelsen. Instämmer vi i styrelsens bedömning? 		Nej

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av om helårsmålen kommer att uppnås. Till hur stor del?		Nej

		Det finns en översiktlig beskrivning av åtgärdsförslag vid avvikelser.		Nej



		Finansiella mål 

				Ja/Nej		Kommentarer

		Det finns av fullmäktige beslutade finansiella mål för god ekonomisk hushållning.		Ja		Kommunen har 3 finansiella mål

		Kommunstyrelsen utvärderar målen i delårsrapporten? 		Ja		De har utvärderat dem på delår dock ej på helår

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av måluppfyllelsen. Instämmer vi i styrelsens bedömning? 		Ja		Underlagen visar på att de finansiella målen är uppfyllda vid delår

		Kommunstyrelsen gör en bedömning av om helårsmålen kommer att uppnås. Till hur stor del?		Nej		Finns ingen bedömning och ingen sammafattande bedöming av målen. 

		Det finns en översiktlig beskrivning av åtgärdsförslag vid avvikelser.				De klarar målen vid delår och behöver ej ha åtgärdsplan, dock oklart om helår. 

		Kontrollsummera mål		Ja		u.a.



		Balanskrav

				Ja/Nej		Kommentarer

		Finns balanskravsresultat med i förvaltningsberättelsen?		Ja

		Har kommunen tagit hänsyn till balanskravsjusteringar? (LKBR 11:10)		Ja

		Finns bedömning utifrån helårsprognos? Om ja, hur ser det ut och kommentarer		Nej		Enligt prognosen i RR kommer de ha ett positivt resultat

		Följs RKRs krav på uppställning? (Information Balanskrav, utgiven nov 2018)		Nej		I det stora hela men kommer be dem ändra det. 







		Om negativt balanskravsresultat:		Ja/Nej		Kommentarer

		Framgår det vilket år det ska återställas? 		E.T

		Framgår det på vilket sätt det ska regleras enligt KL 11:12? 		E.T

		Har hanteringen av tidigare års negativa balanskrav återgetts korrekt och reglerats korrekt?		E.T







4. Resultaträkning







		Resultaträkningen



		Prognos

		Nedan har Resultatprognosen rimlighetsbedömts utifrån XXXX

		[Undersök om det finns underlag I form av uppgifter om verksamhetsvolymer som grund för resultatprognoser]

		Delåret omfattar antal månader		7

				Kommunen																		Kommunkoncernen						Kommentar

				Budget		Prognos		Prognos -		31-Jul		31-Jul		31-Dec		Förändr.		Avvikelse Prognos/omräkning				31-Jul		31-Jul

				helår		helår

Cecilia Kvist: Cecilia Kvist:
Prognos de har lagt vid delår men för hela året
		delår omräknat		2019		2018		2018		mellan delåren						2019		2018

								till helår

		Verksamhetens intäkter		85,514		98,256		95,856		55,916		59,275		106,901		-3,359		2,400						94,550				Statsbidrag därav mer än vår beräkning

		Verksamhetens kostnader		-631,194		-660,920		-644,729		-376,092		-375,952		-652,588		-140		-16,191						-399,690				Pensionsberäkning är troligen fel och lagt på i prognosen, sjuksköterskorna lönen är inte klara och ska få retraotivt, bemanningssjukskötorskor, kommunalråd slutat i juni - får arvode i 13 månader + ny kommunalråd

		Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar		-545,680		-562,664		-548,873		-320,176		-316,677		-545,687		-3,499		-13,791				0		-305,140

		Avskrivningar		-25,000		-20,000		-18,845		-10,993		-11,356		-19,338		363		-1,155						-17,583				Komponentavskrivningar kommer göra att de inte har lika höga kostnader

																 

		Verksamhetens nettokostnader		-570,680		-582,664		-567,718		-331,169		-328,033		-565,025		-3,136		-14,946		 		0		-322,723





		Skatteintäkter		465,354		464,705		465,021		271,262		264,224		453,088		7,038		-316						264,224				Granskas nedan samt i flik 4.2

		Generella statsbidrag och utjämning		120,034		124,945		129,252		75,397		70,015		119,667		5,382		-4,307						70,015

		Verksamhetsen resulat		14,708		6,986		26,554		15,490		6,206		7,730		9,284		-19,568				0		11,516

		Finansiella intäkter		1,000		7,347		7,347		4,286		3,552		8,735		734		-0						3,491

		Finansiella kostnader		-4,000		-9,081		-9,082		-5,298		-1,896		-7,829		-3,402		1						-6,264



		Resultat efter finansiella poster		11,708		5,252		24,819		14,478		7,862		8,636		6,616		-19,567				0		8,743



		Extraordinära poster		0		0		0								0		0

		Skatt		0		0		0								0		0										Granskas nedan samt i flik 4.2



		Årets resultat		11,708		5,252		24,819		14,478		7,862		8,636		6,616		-19,567		 		0		8,743

		Belopp i tkr		Budget		Prognos		Prognos -		31-Jul		31-Jul		31-Dec		Förändr.		Förändr. % 
0831-0831				31-Aug		31-Aug

				helår		helår		delår omräknat		2019		2018		2018		mellan delåren						2019		2018

								till helår

		Verksamhetens nettokostnader		-570,680		-582,664		-567,718		-331,169		-328,033		-565,025		-3,136		-1.0%				0		-322,723

		Varav jämförelsestörande poster		0		0				0		0						0.0%				0		0		0

		Skatteintäkter och statsbidrag		585,388		589,650		594,273		346,659		334,239		572,755		12,420		-3.7%				0		334,239

		Verksamhetens resultat		14,708		6,986		26,554		15,490		6,206		7,730		9,284		-149.6%				0		-322,723

		Finansnetto (inkl pensionsförvaltning)		-3,000		-1,734		-1,735		-1,012		1,656		906		-2,668		161.1%				0		-2,773

		Resultat efter finansiella poster		11,708		5,252		24,819		14,478		7,862		8,636		6,616						0		8,743

		Extraordinära poster		0								0				0

		Årets resultat		11,708		5,252		24,819		14,478		7,862		8,636		6,616		-84.2%				0		8,743



		Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, %		2.0%		0.9%		4.2%		4.2%		2.4%		1.5%		53.3%		2264.6%				ERROR		2.62%

		Nettokostnader inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, %		-98.0%		-99.1%		-95.8%		-95.8%		-97.6%		-98.5%		-46.7%		-4310.0%				ERROR		-97.4%



		Resultatprognos

		Rimlighetsbedöm upprättad resultatprognos

		 		Kommentarer

		Verskamhetens intäkter		Ej klart var välfärdsmiljarderna ska ligga i RR

		Jämförelsestörande intäkter		Enligt Christina har de inga jämförelsestörande intäkter

		 

		Verksamhetskostnader

		Personalkostnader		Har ej någon ny rektor för en skola och ingen skolchef samt att det är anställningsstopp på BoU och restrektivt på övriga nämnder. Kommunalråd slutat i juni och nu en ny, dubbla arvoden. 

		Övriga kostnader		Kommer ha möte i början av okt med BoU för att få kontroll och se vilka åtgärde de kan göra, kollektivtrafiken har skickat index höjning på 8% för i år och 2018 (står i avtal så ok), flera placeringar än budget samt ökad kostnad för LSS på ca 1 mkr pga nytt beräknngssätt

		Avskrivningar		Komponentindelningen ger mindre avskrivningar därav minskat mot budget. Måste ta hänsyn till detta till kommande budget. 



		Jämförelsestörande kostnader		Enligt Christina har de inga jämföreslestörande kostnader





		Analytisk granskning

		RKR 17 - Värderingar, klassificeringar och periodiseringar i delårsrapporter kan dock i högre grad än i årsredovisningar grunda sig på uppskattningar och bedömningar.

		Nedan görs en analytisk granskning av väsentliga poster och poster med väsentliga avvikelser följs upp med förfrågningar, det vill säga 

		förklaringar från ekonomiavdelningen/ledningen inhämtas.  Detaljgranskaning görs enbart om det är väsentliga avvikelser.  

		[Nedan utgörs av exempel på väsentliga poster, korrigeras efter aktuell kommun]

				Analys

		Skatteintäkter och skattefordran/skuld		Skatteintäkterna har stämts av mot prognos från SKL, se flik 4.2, och ej funnit något avvikande. 

		Väsentliga statsbidrag		Har stämt av de flesta stadsbidragen mot underlag, i flik 4.3 är rutorna gröna (dessa är avstämda mot underlag). Bedömningen är att de i all väsentlighet är rätt bokförda. 

		Väsentliga periodiseringar (t ex pensioner och semesterlöneskuld)		Granskning av BR visar inte på några väsentliga periodieringsfel. 

		Övriga väsentliga resultatpåverkande poster (t ex stora pågående projekt, pensionsinlösen)		Granskning av BR visar inte på att det borde finnas några väsentliga resultatpåverkande poster, har inte skett några pensionsinlösen och pågående arb bokas i BR. 

		Personalkostnader



		Kommunledningens förklaringar

		Tag del av kommunledningens förklaringar till alla väsentliga ovanliga avvikelser, om några är aktuella. 

		Rimlighets bedöm dessa. Följ särskilt upp poster som i tidigare rapportering krävt speciella överväganden.

		Är inga väsentliga avvikelser som  måse kommenterars/förklaras. 

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]



		[Kommunens kommentar]

		[KPMG kommentar/analys]

		Slutsats







4.1 RR på kontonivå

		 





		Resultaträkning på kontonivå



		Poster vilka överstiger tröskelvärde (ett värde som utgör en tröskel för vad som ska granskas vidare, 50% av PM är ett riktmått) samt där förändringen uppgår till över 10% kommer följas upp ytterligare med ekonomiansvarig. 



																6000000		M

																4500000		PM (75% av M)

		Tröskelvärde:		2250000												300000		AMPT (3-5% av M)



		Konto		Kontonamn		CY		PY		Förändring		Förändring i %		Förändr. >TV		Förändr. > 10%		Granskas vidare		Prickad ua mot DR.		Kommentar

		XXXX		30100 Försäljning 25% moms		523,143.35		638,598.88		115,455.53		18.1%		Nej		Ja		NEJ		Ok

				30110 Försäljning 12% moms		314,983.24		276,357.85		-38,625.39		-14.0%		Nej		Nej		NEJ

				30120 Försäljning 6% moms		4,500.07		6,856.37		2,356.30		34.4%		Nej		Ja		NEJ

				30130 Försäljning utan moms		272,912.15		199,441.46		-73,470.69		-36.8%		Nej		Nej		NEJ

				30133 Försäljning material		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				30140 Måltidsersättning		3,638,004.00		3,851,693.00		213,689.00		5.5%		Nej		Ja		NEJ

						4,753,542.81		4,972,947.56		219,404.75		4.4%		Nej		Ja		NEJ

				31110 Bygglovsavgift		289,320.00		241,305.00		-48,015.00		-19.9%		Nej		Nej		NEJ

				31111 Grävtillstånd		32,000.00		23,500.00		-8,500.00		-36.2%		Nej		Nej		NEJ

				31160 Tillsynsavgift		141,230.00		115,150.00		-26,080.00		-22.6%		Nej		Nej		NEJ

				31171 Alkoholtillstånd		10,300.00		15,025.00		4,725.00		31.4%		Nej		Ja		NEJ

				31172 Tillsynsavgift alkohol		129,900.00		127,400.00		-2,500.00		-2.0%		Nej		Ja		NEJ

				31173 Tobakstillstånd		8,755.00		0.00		-8,755.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				31220 Anläggn.- o anslutningsavgift		-1,215.25		0.00		1,215.25		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				31311 Brukningsavgift vatten		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				31312 Slamavgift		0.00		62.40		62.40		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				31319 Övriga taxor och avgift		271,975.57		141,900.00		-130,075.57		-91.7%		Nej		Nej		NEJ

				31320 Kopieringsavgift		-29,771.18		-1,746.41		28,024.77		-1604.7%		Nej		Nej		NEJ

				31321 Omvårdnadsavgift		3,163,143.00		3,321,871.00		158,728.00		4.8%		Nej		Ja		NEJ

				31322 Larmavgift		181,674.00		138,508.00		-43,166.00		-31.2%		Nej		Nej		NEJ

				31334 Parkeringsavgift		0.00		-144.00		-144.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				31340 Avg Förskole- Fritidshemsplats		3,894,001.61		3,687,135.54		-206,866.07		-5.6%		Nej		Ja		NEJ

						8,091,312.75		7,809,966.53		-281,346.22		-3.6%		Nej		Ja		NEJ

				34110 Bostadshyror		2,780,366.00		2,730,535.00		-49,831.00		-1.8%		Nej		Ja		NEJ

				34111 Bostadsavgift		873,685.00		625,085.00		-248,600.00		-39.8%		Nej		Nej		NEJ

				34120 Lokalhyror		1,859,945.84		1,500,711.00		-359,234.84		-23.9%		Nej		Nej		NEJ

				34200 Markhyror och arrenden		48,439.00		48,445.00		6.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				34220 Bilplats- o campingplatshyror		30,200.00		32,312.00		2,112.00		6.5%		Nej		Ja		NEJ

				34500 Hyror för tillfällig lokaluppl		2,000.00		319,836.00		317,836.00		99.4%		Nej		Ja		NEJ

				34900 Övr. hyror o arrenden		-519.80		56,986.00		57,505.80		100.9%		Nej		Ja		NEJ

						5,594,116.04		5,313,910.00		-280,206.04		-5.3%		Nej		Ja		NEJ

				35110 Statsbidrag från Skolverket		946,632.08		2,295,235.75		1,348,603.67		58.8%		Nej		Ja		NEJ

				35111 STB skolv. maxtaxa förskola		1,028,895.00		1,287,568.33		258,673.33		20.1%		Nej		Ja		NEJ

				35112 STB skolv. Kval.säk. åtg. fsk		0.00		251,661.58		251,661.58		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				35120 STB kvalitetsåtgärder		220,836.00		0.00		-220,836.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35130 STB personalförstärkning		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35131 STB Skolv.fritidspedagog		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35132 STB Skolv.lågstadiesatsning		939,000.00		156,500.00		-782,500.00		-500.0%		Nej		Nej		NEJ

				35134 STB Skolv.lärarlyftet		1,097,589.00		1,099,080.00		1,491.00		0.1%		Nej		Ja		NEJ

				35135 STB Skolv.karriärtjänster		510,000.00		510,000.00		0.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				35137 STB Skolv.jämställdhetspengar		1,903,478.00		0.00		-1,903,478.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35140 STB från Socialstyrelsen		1,820,727.76		472,305.75		-1,348,422.01		-285.5%		Nej		Nej		NEJ

				35150 STB från Länsstyrelsen		348,559.40		606,053.16		257,493.76		42.5%		Nej		Ja		NEJ

				35170 STB från Migrationsverket		6,819,020.00		11,640,303.79		4,821,283.79		41.4%		Ja		Ja		JA				Färre flytktingar än tidigare bedöms rimligt

				35180 Driftbidrag från Arbetsförmedl		7,851,377.08		7,856,419.72		5,042.64		0.1%		Nej		Ja		NEJ

				35190 Övriga driftbidrag		1,509,811.32		4,215,903.25		2,706,091.93		64.2%		Ja		Ja		JA

						24,995,925.64		30,391,031.33		5,395,105.69		17.8%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				35400 Ersättn från försäkringskassan		7,680,265.00		6,487,708.00		-1,192,557.00		-18.4%		Nej		Nej		NEJ

				35600 Momsbidrag köp ej sk.pl. vsht.		1,459,134.43		1,507,561.26		48,426.83		3.2%		Nej		Ja		NEJ

				35700 Statliga investeringsbidrag		87,512.18		80,232.82		-7,279.36		-9.1%		Nej		Ja		NEJ

				35800 EU-bidrag		-248,637.84		0.00		248,637.84		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				35900 Övriga bidrag		389,756.62		318,419.39		-71,337.23		-22.4%		Nej		Nej		NEJ

				35910 Återbetalning försörjningsstöd		166,055.93		125,878.45		-40,177.48		-31.9%		Nej		Nej		NEJ

						9,534,086.32		8,519,799.92		-1,014,286.40		-11.9%		Nej		Nej		NEJ

				36110 Försäljning verksamhet kommun		2,528,249.29		833,019.76		-1,695,229.53		-203.5%		Nej		Nej		NEJ

				36310 Försäljning adm. tjänster		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				36320 Försäljning utbildning		113,727.25		135,000.00		21,272.75		15.8%		Nej		Ja		NEJ

				36390 Försäljning tjänster övrigt		6,450.00		665,151.00		658,701.00		99.0%		Nej		Ja		NEJ

				36990 Övriga ersättningar		158,659.10		257,819.84		99,160.74		38.5%		Nej		Ja		NEJ

				38120 Bokfört värde maskiner o inv.		0.00		-380.51		-380.51		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				38210 Försäljningsp. mark,byggn.o te		140,000.00		660,679.60		520,679.60		78.8%		Nej		Ja		NEJ

				38220 Bokfört värde mark,byggn o tek		0.00		-285,123.29		-285,123.29		100.0%		Nej		Ja		NEJ

						2,947,085.64		2,266,166.40		-680,919.24		-30.0%		Nej		Nej		NEJ

				 Verksamhetens intäkter		55,916,069.20		59,273,821.74		3,357,752.54		5.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				40200 Inv. maskiner o inv. ej möbler		-83,492.00		-150,295.16		-66,803.16		44.4%		Nej		Ja		NEJ

				40250 Investering av möbler		0.00		-63,864.75		-63,864.75		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				41000 Anläggnings- o underhållsmtrl		-203,365.22		-98,155.31		105,209.91		-107.2%		Nej		Nej		NEJ

						-286,857.22		-312,315.22		-25,458.00		8.2%		Nej		Ja		NEJ

				44000 Preliminärkostnad interna		-34,916.00		-271,268.00		-236,352.00		87.1%		Nej		Ja		NEJ

				45100 Bidrag till enskilda		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45110 Försörjningsstöd		-4,144,352.21		-5,736,133.22		-1,591,781.01		27.8%		Nej		Ja		NEJ

				45120 Introduktionsersättning		0.00		-1,385.40		-1,385.40		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				45150 Habiliteringsersättning		0.00		-84,614.00		-84,614.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				45190 Övriga bidrag t. enskilda		-1,600.00		0.00		1,600.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45191 Inackorderingsbidrag		-52,936.00		-43,976.00		8,960.00		-20.4%		Nej		Nej		NEJ

				45192 Resebidrag till gymnasieelever		-1,200.00		0.00		1,200.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45194 Habiliteringsersättning		-164,764.00		0.00		164,764.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				45210 Bostadsanpassningsbidrag		-151,766.25		-1,075,129.75		-923,363.50		85.9%		Nej		Ja		NEJ

				45310 Bidrag föreningar, ftg mfl		-2,166,002.91		-2,109,145.28		56,857.63		-2.7%		Nej		Ja		NEJ

				45380 Kostnad för personlig ass.		-4,693,975.38		-5,386,988.00		-693,012.62		12.9%		Nej		Ja		NEJ

				45420 Upplösn.aktiverat bidr.infrast		-300,183.00		-300,183.00		0.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				46310 Köp huvudverksamhet		-62,280,515.94		-62,639,770.55		-359,254.61		0.6%		Nej		Ja		NEJ

						-73,992,211.69		-77,648,593.20		-3,656,381.51		4.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				50110 Fasta arvoden		-941,218.00		-596,397.00		344,821.00		-57.8%		Nej		Nej		NEJ

				50120 Sammanträdesarvoden		-293,383.34		-176,397.86		116,985.48		-66.3%		Nej		Nej		NEJ

				50130 Arvoden fullt PO		-330,904.63		-105,287.35		225,617.28		-214.3%		Nej		Nej		NEJ

				50140 Resetidsersättning politik		-4,905.00		-5,649.00		-744.00		13.2%		Nej		Ja		NEJ

				50210 Månadslön		-139,856,530.20		-136,398,679.40		3,457,850.80		-2.5%		Ja		Ja		JA				Stämt av med Christina och det är rimligt att de har ökat

				50211 Löneväxlad månadslön pension		5,000.00		26,000.00		21,000.00		80.8%		Nej		Ja		NEJ

				50220 Timanställda		-14,008,981.64		-11,946,338.51		2,062,643.13		-17.3%		Nej		Nej		NEJ

				50230 Övertid mm		-1,235,581.64		-1,417,545.16		-181,963.52		12.8%		Nej		Ja		NEJ

				50240 OB-ersättning		-7,124,640.88		-7,282,047.47		-157,406.59		2.2%		Nej		Ja		NEJ

				50250 Jourersättning		-184,009.30		-182,451.16		1,558.14		-0.9%		Nej		Ja		NEJ

				50260 Beredskapsersättning		-28,349.85		-25,876.89		2,472.96		-9.6%		Nej		Ja		NEJ

				50270 Fyllnadstid		-682,915.89		-837,483.97		-154,568.08		18.5%		Nej		Ja		NEJ

				50280 Motkonto lön		0.00		-0.18		-0.18		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				50300 Lön till beredskapsarbetare		-639,069.57		-733,371.27		-94,301.70		12.9%		Nej		Ja		NEJ

				50400 Uppdragstagare		-3,015,841.54		-3,250,979.85		-235,138.31		7.2%		Nej		Ja		NEJ

				51110 Semesterlön		0.00		2,539,333.33		2,539,333.33		100.0%		Ja		Ja		JA				Bara bokfört på ett annat konto mellan åren. 

				51150 Förändring semesterlöneskuld		4,945,826.62		0.00		-4,945,826.62		ERROR		Ja		ERROR		ERROR

				51200 Sjuklön		-3,150,319.89		-3,874,885.61		-724,565.72		18.7%		Nej		Ja		NEJ

				51300 Lön vid tjänstledighet		-284,659.23		-348,274.44		-63,615.21		18.3%		Nej		Ja		NEJ

				51900 Löner övriga ersättningar		-6,417.87		-8,804.78		-2,386.91		27.1%		Nej		Ja		NEJ

				53000 Andra ersättningar		-11,176.19		-22,176.50		-11,000.31		49.6%		Nej		Ja		NEJ

				54800 Förmånsvärde naturaförm anstäl		-2,156.00		-4,512.00		-2,356.00		52.2%		Nej		Ja		NEJ

				55110 Traktamenten, skattefria		-15,499.00		-16,603.00		-1,104.00		6.6%		Nej		Ja		NEJ

				55120 Traktamenten, skattepliktiga		-1,800.00		-2,925.00		-1,125.00		38.5%		Nej		Ja		NEJ

				55210 Bilersättning, skattefri		-81,622.00		-119,184.05		-37,562.05		31.5%		Nej		Ja		NEJ

				55220 Bilersättning, skattepliktig		-53,715.30		-69,317.95		-15,602.65		22.5%		Nej		Ja		NEJ

				55310 Omkostn ers skattefri		-903,623.84		-966,771.14		-63,147.30		6.5%		Nej		Ja		NEJ

				55910 Skattefri ersättning		-1,427.63		1,795.78		3,223.41		179.5%		Nej		Ja		NEJ

				55920 Skattepliktig ersättning		-2,296.00		-51,945.00		-49,649.00		95.6%		Nej		Ja		NEJ

						-167,910,217.81		-165,876,775.43		2,033,442.38		-1.2%		Nej		Ja		NEJ

				56100 Lagstadgad arbetsg avg		-9,780,164.41		-5,560,316.15		4,219,848.26		-75.9%		Ja		Nej		NEJ

				56199 Arbetsgivaravg enl SKV		-45,073,556.00		-44,047,289.00		1,026,267.00		-2.3%		Nej		Ja		NEJ

						-54,853,720.41		-49,607,605.15		5,246,115.26		-10.6%		Ja		Nej		NEJ

				56330 Löneksatt utbetalda pensioner		-3,625,415.00		-3,646,763.00		-21,348.00		0.6%		Nej		Ja		NEJ

				56351 Särsk löneskatt avs. pensioner		156,895.40		-784,304.20		-941,199.60		120.0%		Nej		Ja		NEJ

				56710 Arb.marknadsf. enligt avtal		-13,892.00		-14,855.00		-963.00		6.5%		Nej		Ja		NEJ

				56810 Grupplivförsäkring		-45,531.46		-58,568.90		-13,037.44		22.3%		Nej		Ja		NEJ

				57140 Löneväxling pension		-92,673.00		-158,802.00		-66,129.00		41.6%		Nej		Ja		NEJ

				57210 Förändr pensionsavs blandmodel		572,000.00		-3,298,000.00		-3,870,000.00		117.3%		Ja		Ja		JA				Bokförs på olika konton i RR, ser man helheten är det lägre än f g år och det beror på att de skickat filen till KPA försent men har med högre kostnader i prognosen efter samtal med KPA

				57220 Förändring av garanti-, vissti		-350,236.00		62,000.00		412,236.00		664.9%		Nej		Ja		NEJ

				57320 Pensoinsutbet intj till 1997		-7,200,757.00		-7,135,439.00		65,318.00		-0.9%		Nej		Ja		NEJ

				57400 Förvaltningsavgifter		0.00		-83,596.16		-83,596.16		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				57500 Pensionskostn. individuell del		-8,056,029.00		-7,914,412.86		141,616.14		-1.8%		Nej		Ja		NEJ

				60100 Lokalhyror		-3,587,403.41		-5,126,511.82		-1,539,108.41		30.0%		Nej		Ja		NEJ

				60120 Bostadshyror		-77,366.00		-270,459.56		-193,093.56		71.4%		Nej		Ja		NEJ

				60130 Tillfälliga lokalhyror		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				60200 Markhyror		-6,148.90		-400.00		5,748.90		-1437.2%		Nej		Nej		NEJ

				61311 Sophämtning		-683,798.96		-823,192.39		-139,393.43		16.9%		Nej		Ja		NEJ

				61312 Sophämtning container		-77,634.80		-82,274.54		-4,639.74		5.6%		Nej		Ja		NEJ

				61313 Slamtömning		-46,615.77		0.00		46,615.77		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61314 Städning/lokalvård		-7,686.71		0.00		7,686.71		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61330 Inköp yttre skötsel		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61510 Rep/underhåll egna fastigheter		-2,308,255.88		-3,061,637.12		-753,381.24		24.6%		Nej		Ja		NEJ

				61520 Besiktning/översyn		-104,129.84		-62,128.42		42,001.42		-67.6%		Nej		Nej		NEJ

				61530 Funktionskontroll		-15,988.63		-34,547.85		-18,559.22		53.7%		Nej		Ja		NEJ

				61550 Rust lägenheter		-411,925.30		-123,090.47		288,834.83		-234.7%		Nej		Nej		NEJ

				61700 Anl.- och entrepr.arbete		-667,386.92		-1,053,272.50		-385,885.58		36.6%		Nej		Ja		NEJ

				61710 Entreprenadarbete rivning		-26,232.74		0.00		26,232.74		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61720 Byggkonsulter		-529,968.92		0.00		529,968.92		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61730 Arkitektkonsulter		-33,491.14		0.00		33,491.14		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61910 Fastighetsservice		-349,998.20		-40,236.92		309,761.28		-769.8%		Nej		Nej		NEJ

				61911 Hissbesiktning		-45,053.00		0.00		45,053.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				61912 Ventilationsbesiktning		-88,042.00		-64,681.00		23,361.00		-36.1%		Nej		Nej		NEJ

				61921 Fastighetsskatt		-73,036.00		-73,036.00		0.00		0.0%		Nej		Ja		NEJ

				61922 Fastighetsavgift		0.00		-8,250.50		-8,250.50		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				62110 El		-4,464,605.37		-4,266,187.47		198,417.90		-4.7%		Nej		Ja		NEJ

				62300 Eldningsolja		-106,052.82		-263,823.04		-157,770.22		59.8%		Nej		Ja		NEJ

				62310 Fjärrvärme		-3,803,203.47		-3,817,930.50		-14,727.03		0.4%		Nej		Ja		NEJ

				62320 Sotning		-50,368.66		-87,952.39		-37,583.73		42.7%		Nej		Ja		NEJ

				62810 Vatten och avlopp		-506,247.35		-410,318.33		95,929.02		-23.4%		Nej		Nej		NEJ

				63110 Hyra/leasing maskiner		-237,509.84		-84,316.20		153,193.64		-181.7%		Nej		Nej		NEJ

				63210 Hyra/leasing inventarier		-821,351.19		-568,588.86		252,762.33		-44.5%		Nej		Nej		NEJ

				63211 Datorer VMKF		-2,189,166.45		-1,798,147.13		391,019.32		-21.7%		Nej		Nej		NEJ

				64100 Förbrukningsinvent. varaktigt		-615,019.69		-761,158.81		-146,139.12		19.2%		Nej		Ja		NEJ

				64101 Möbler		-58,958.37		-90,183.25		-31,224.88		34.6%		Nej		Ja		NEJ

				64103 Porslin, glas, bestick		-3,191.19		-25,693.18		-22,501.99		87.6%		Nej		Ja		NEJ

				64104 Handverktyg		-46,497.51		-43,516.59		2,980.92		-6.9%		Nej		Ja		NEJ

				64105 Lås		-69,180.08		-78,481.43		-9,301.35		11.9%		Nej		Ja		NEJ

				64111 Lekmaterial		-37,920.93		-38,684.19		-763.26		2.0%		Nej		Ja		NEJ

				64120 Hjärtstartare		-26,472.25		-4,368.00		22,104.25		-506.0%		Nej		Nej		NEJ

				64130 Konstverk, samlingar		-5,030.74		0.00		5,030.74		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				64150 Hjälpmedel		-43,658.51		-153,362.69		-109,704.18		71.5%		Nej		Ja		NEJ

				64310 Böcker		-345,312.58		-341,175.97		4,136.61		-1.2%		Nej		Ja		NEJ

				64311 Läroböcker		-136,813.80		-27,700.15		109,113.65		-393.9%		Nej		Nej		NEJ

				64320 Tidningar		-134,280.69		-129,315.72		4,964.97		-3.8%		Nej		Ja		NEJ

				64321 Abonnemang tidskrifter		-67,852.73		-96,125.62		-28,272.89		29.4%		Nej		Ja		NEJ

				64330 Undervisningsmtrl		-115,769.62		-92,891.99		22,877.63		-24.6%		Nej		Nej		NEJ

				64331 Av-mtrl CD Bibliotek		-34,530.76		-32,515.50		2,015.26		-6.2%		Nej		Ja		NEJ

				64332 Studie- vägledningsma		-1,918.17		-108.91		1,809.26		-1661.2%		Nej		Nej		NEJ

				64400 Livsmedel, ej färdiga måltider		-4,608,073.58		-4,439,971.40		168,102.18		-3.8%		Nej		Ja		NEJ

				64410 livsmedel till kaffemaskin		-56,357.29		-56,791.58		-434.29		0.8%		Nej		Ja		NEJ

				64510 Sjukvårdsmaterial		-39,073.35		-48,329.38		-9,256.03		19.2%		Nej		Ja		NEJ

				64520 Förbandsartiklar		-92,237.11		-118,029.69		-25,792.58		21.9%		Nej		Ja		NEJ

				64530 Kontinensartiklar		-264,738.88		-293,580.77		-28,841.89		9.8%		Nej		Ja		NEJ

				64550 Läkemedel		-35,944.97		-21,595.09		14,349.88		-66.4%		Nej		Nej		NEJ

				64600 Förbrukningsmaterial		-2,029,092.27		-1,990,916.32		38,175.95		-1.9%		Nej		Ja		NEJ

				64800 Arbetskläder		-246,696.48		-155,434.14		91,262.34		-58.7%		Nej		Nej		NEJ

				64810 Skyddskläder o skyddsutrustnin		-50,636.51		-64,989.74		-14,353.23		22.1%		Nej		Ja		NEJ

				65100 Kontorsmaterial		-108,499.93		-163,656.45		-55,156.52		33.7%		Nej		Ja		NEJ

				65410 Datamaterial		-29,537.70		-48,547.36		-19,009.66		39.2%		Nej		Ja		NEJ

				65415 Datamtrl. skrivare		-1,800.83		-65,758.45		-63,957.62		97.3%		Nej		Ja		NEJ

				65500 Trycksaker		-250,785.18		-235,106.84		15,678.34		-6.7%		Nej		Ja		NEJ

				66000 Rep. o underh. maskiner o inv.		-422,748.38		-507,543.30		-84,794.92		16.7%		Nej		Ja		NEJ

				66010 Serviceavtal		-86,343.00		-65,463.41		20,879.59		-31.9%		Nej		Nej		NEJ

				66012 Service bilar		-73,800.78		-33,850.86		39,949.92		-118.0%		Nej		Nej		NEJ

				66015 Tvättservice fordon		-13,592.00		-14,693.13		-1,101.13		7.5%		Nej		Ja		NEJ

				66020 Reservdelar		-6,216.75		-2,401.70		3,815.05		-158.8%		Nej		Nej		NEJ

				66040 Rep. o underh. bilar övr. ford		-13,776.31		-31,566.13		-17,789.82		56.4%		Nej		Ja		NEJ

				66050 Underhållsavtal fordon		-49,226.22		-48,650.04		576.18		-1.2%		Nej		Ja		NEJ

				68110 Fast telefoni		-189,689.15		-381,450.55		-191,761.40		50.3%		Nej		Ja		NEJ

				68120 Mobil telefoni		-599,137.69		-320,805.93		278,331.76		-86.8%		Nej		Nej		NEJ

				68130 Datakommunikation		-921,030.09		-1,343,093.63		-422,063.54		31.4%		Nej		Ja		NEJ

				68140 Radiokommunikation		-47,000.00		-6,000.00		41,000.00		-683.3%		Nej		Nej		NEJ

				68510 Porton		-208,710.41		-106,870.63		101,839.78		-95.3%		Nej		Nej		NEJ

				69110 Drivmedel fordon		-348,517.46		-351,084.85		-2,567.39		0.7%		Nej		Ja		NEJ

				69115 Drivmedel övrigt		-5,412.14		0.00		5,412.14		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				69210 Fordonsskatt		-66,390.24		-75,850.00		-9,459.76		12.5%		Nej		Ja		NEJ

				69510 Hyra/leasing fordon		-1,027,311.10		-1,048,697.50		-21,386.40		2.0%		Nej		Ja		NEJ

				69610 Trängselskatt för egna fordon		-768.00		-248.00		520.00		-209.7%		Nej		Nej		NEJ

				69910 Bilbesiktning		-4,413.60		-6,576.80		-2,163.20		32.9%		Nej		Ja		NEJ

				70100 Transporter		-4,280,692.88		-3,839,799.05		440,893.83		-11.5%		Nej		Nej		NEJ

				70110 Skolskjutsar		-5,717,049.04		-4,204,318.13		1,512,730.91		-36.0%		Nej		Nej		NEJ

				70510 Resekostnader - biljetter		-161,238.88		-175,666.24		-14,427.36		8.2%		Nej		Ja		NEJ

				70520 Hotell/logi		-120,793.14		-170,041.45		-49,248.31		29.0%		Nej		Ja		NEJ

				71000 Extern representation		-18,822.17		-22,387.66		-3,565.49		15.9%		Nej		Ja		NEJ

				71011 Gåvor & dyl (ext rep)		-6,547.23		-3,233.12		3,314.11		-102.5%		Nej		Nej		NEJ

				71100 Personalrepresentation		-15,241.15		-29,182.10		-13,940.95		47.8%		Nej		Ja		NEJ

				71110 Förtäring kurser och konferens		-38,994.46		-87,731.08		-48,736.62		55.6%		Nej		Ja		NEJ

				71111 Fikabröd personalträffar		-11,592.18		-32,227.46		-20,635.28		64.0%		Nej		Ja		NEJ

				71130 Personaluppvaktningar		-8,108.20		-19,120.29		-11,012.09		57.6%		Nej		Ja		NEJ

				71140 Minnesgåvor		0.00		-1,800.00		-1,800.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				72200 Annonsering		-253,891.76		-298,774.97		-44,883.21		15.0%		Nej		Ja		NEJ

				72210 Annonsering personalrekryt.		-35,190.00		-257.36		34,932.64		-13573.5%		Nej		Nej		NEJ

				72300 Reklam och information		-7,724.86		-20,000.00		-12,275.14		61.4%		Nej		Ja		NEJ

				72350 Trycksaker/reklam		-20,544.00		-22,409.75		-1,865.75		8.3%		Nej		Ja		NEJ

				72360 Utställningsmtrl		-829.20		0.00		829.20		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				73100 Försäkringspremier		-521,439.35		-694,220.80		-172,781.45		24.9%		Nej		Ja		NEJ

				73200 Självrisker		0.00		-7,750.50		-7,750.50		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				73210 Ersättning vid skada		-1,298.00		-15,000.00		-13,702.00		91.3%		Nej		Ja		NEJ

				73300 Larm och bevakning		-1,256,279.12		-1,454,085.11		-197,805.99		13.6%		Nej		Ja		NEJ

				73400 Brandskydd		-477,659.45		-1,611,582.46		-1,133,923.01		70.4%		Nej		Ja		NEJ

				73500 Kundförluster		-86,091.00		257.00		86,348.00		33598.4%		Nej		Ja		NEJ

				74300 Administrativa tjänster		-553,624.16		-252,087.74		301,536.42		-119.6%		Nej		Nej		NEJ

				74309 Printavgift		-67,008.88		0.00		67,008.88		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				74310 IT-drift		-1,351,851.65		-1,063,962.06		287,889.59		-27.1%		Nej		Nej		NEJ

				74311 Företagsregister näringsliv		-4,000.00		-9,735.00		-5,735.00		58.9%		Nej		Ja		NEJ

				74312 Dataprogram		-576,044.86		-211,182.27		364,862.59		-172.8%		Nej		Nej		NEJ

				74313 Licens		-163,363.87		-138,512.18		24,851.69		-17.9%		Nej		Nej		NEJ

				74314 Underhållsavtal		-161,573.06		-175,541.66		-13,968.60		8.0%		Nej		Ja		NEJ

				74316 Statistik		-8,500.00		-18,000.00		-9,500.00		52.8%		Nej		Ja		NEJ

				74317 Inkassotjänster		-13,501.00		-16,112.00		-2,611.00		16.2%		Nej		Ja		NEJ

				74318 Serviceavtal		-105,035.95		-187,225.57		-82,189.62		43.9%		Nej		Ja		NEJ

				74319 Datalicens		-558,238.64		-128,407.93		429,830.71		-334.7%		Nej		Nej		NEJ

				74520 Konsulter och föreläsare		-1,071,532.48		-1,716,329.55		-644,797.07		37.6%		Nej		Ja		NEJ

				74523 Tolk		-107,876.61		-113,509.59		-5,632.98		5.0%		Nej		Ja		NEJ

				74524 Konsult näringslivsutveckling		-15,900.00		-55,200.00		-39,300.00		71.2%		Nej		Ja		NEJ

				74525 Underhållare		-422,307.00		-376,159.00		46,148.00		-12.3%		Nej		Nej		NEJ

				74526 Revisorer		-212,583.33		-156,726.00		55,857.33		-35.6%		Nej		Nej		NEJ

				74527 Organisationskonsult		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				74530 Planarkitektkonsult		-164,497.10		-148,589.99		15,907.11		-10.7%		Nej		Nej		NEJ

				74532 Personalrekryteringskonsult		-97,807.00		-25,739.20		72,067.80		-280.0%		Nej		Nej		NEJ

				74610 Färdiglagade måltider		-30,538.60		-27,930.93		2,607.67		-9.3%		Nej		Ja		NEJ

				74611 Pedagogiska måltider		-16,144.58		-31,892.72		-15,748.14		49.4%		Nej		Ja		NEJ

				74612 Specialkost		-373,234.04		-294,898.55		78,335.49		-26.6%		Nej		Nej		NEJ

				74710 Företagshälsovård		-362,681.25		-63,866.50		298,814.75		-467.9%		Nej		Nej		NEJ

				74711 Sjuk- o friskvårdsanmälan		-294,721.25		-342,866.00		-48,144.75		14.0%		Nej		Ja		NEJ

				74720 Rehabilitering		-16,276.00		-44,651.50		-28,375.50		63.5%		Nej		Ja		NEJ

				74730 Terminalglasögon		-7,914.25		-32,243.45		-24,329.20		75.5%		Nej		Ja		NEJ

				74740 Friskvårdspeng		-118,697.00		-146,484.50		-27,787.50		19.0%		Nej		Ja		NEJ

				74750 Sjuk o hälsovårdsrelaterade tj		-270.00		-11,351.00		-11,081.00		97.6%		Nej		Ja		NEJ

				74910 Övriga främmande tjänster		-427,119.23		-411,791.37		15,327.86		-3.7%		Nej		Ja		NEJ

				74912 Trygghetslarm		-745,119.31		-135,533.73		609,585.58		-449.8%		Nej		Nej		NEJ

				74913 Provtagning livsm/dicksvatten		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				74916 Provtagning övrigt		-58,248.60		-161,719.58		-103,470.98		64.0%		Nej		Ja		NEJ

				75100 Tillfälligt inhyrd personal		-604,689.85		-299,965.18		304,724.67		-101.6%		Nej		Nej		NEJ

				76100 Avgifter (ej bank)		-1,922,918.53		-2,139,914.93		-216,996.40		10.1%		Nej		Ja		NEJ

				76110 Medlemsavgifter		-199,835.09		-253,823.39		-53,988.30		21.3%		Nej		Ja		NEJ

				76111 Regionala organ		-307,825.16		-310,814.20		-2,989.04		1.0%		Nej		Ja		NEJ

				76120 Påminnelseavgift		-12,622.93		-7,679.43		4,943.50		-64.4%		Nej		Nej		NEJ

				76121 Inkassoavgift		-4,130.00		0.00		4,130.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				76130 TV-avgift		-123,152.70		-124,239.71		-1,087.01		0.9%		Nej		Ja		NEJ

				76140 Parkeringskostn P-avgift		-4,330.73		0.00		4,330.73		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				76190 Inträden		-26,156.03		-3,917.68		22,238.35		-567.6%		Nej		Nej		NEJ

				76510 Avgifter för kurser, konferens		-1,082,408.57		-1,040,889.53		41,519.04		-4.0%		Nej		Ja		NEJ

						-60,392,938.65		-59,472,642.83		920,295.82		-1.5%		Nej		Ja		NEJ

										0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				 Verksamhetens kostnader		-376,091,583.84		-375,950,672.95		140,910.89		-0.0%		Nej		Ja		NEJ

				79200 Avskr byggnader, tekn		-9,305,339.62		-9,912,109.04		-606,769.42		6.1%		Nej		Ja		NEJ

				79300 Avskr maskiner och inv		-1,687,292.96		-1,444,239.84		243,053.12		-16.8%		Nej		Nej		NEJ

				 Avskrivningar		-10,992,632.58		-11,356,348.88		-363,716.30		3.2%		Nej		Ja		NEJ

										0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				 Verksamhetens nettokostnader		-331,168,147.22		-328,033,200.09		3,134,947.13		-1.0%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				80100 Allmän kommunalskatt		273,766,146.00		265,519,475.00		-8,246,671.00		-3.1%		Ja		Ja		JA				Granskas under flik 4.2

				80510 Slutavräkn kommunalskatt fg år		441,000.00		-1,305,508.00		-1,746,508.00		133.8%		Nej		Ja		NEJ

				80520 Slutavräkn kommunalskatt innev		-2,945,000.00		10,033.00		2,955,033.00		29453.1%		Ja		Ja		JA				Granskas under flik 4.2

				 Skatteintäkter		271,262,146.00		264,224,000.00		-7,038,146.00		-2.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				82100 Inkomstutjämningsbidrag		65,880,233.00		63,886,803.00		-1,993,430.00		-3.1%		Nej		Ja		NEJ

				82400 Regleringsbidrag		4,111,868.00		920,607.00		-3,191,261.00		-346.6%		Ja		Nej		NEJ

				82800 Kommunal fastighetsavgift		12,463,687.00		12,289,429.00		-174,258.00		-1.4%		Nej		Ja		NEJ

				82900 Generella bidrag från staten		2,512,174.00		4,851,844.00		2,339,670.00		48.2%		Ja		Ja		JA

				83400 Regleringsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		ERROR		ERROR

				83500 Kostnadsutjämningsavgift		-6,722,114.00		-8,673,531.00		-1,951,417.00		22.5%		Nej		Ja		NEJ

				83600 Avgift till LSS-utjämningen		-2,848,952.00		-3,260,091.00		-411,139.00		12.6%		Nej		Ja		NEJ

				 Generella statsbidrag & utjämn		75,396,896.00		70,015,061.00		-5,381,835.00		-7.7%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				84120 Utdelning aktier/andelar andra		940,614.00		1,412,484.00		471,870.00		33.4%		Nej		Ja		NEJ

				84400 Ränteintäkt likvidamedel		720.00		25,656.00		24,936.00		97.2%		Nej		Ja		NEJ

				84500 Ränteintäkter kundfordringar		968.00		105.00		-863.00		-821.9%		Nej		Nej		NEJ

				84900 Övriga finansiella intäkt		444,151.00		2,112,211.00		1,668,060.00		79.0%		Nej		Ja		NEJ

				84911 Borgensavgift		0.00		1,610.00		1,610.00		100.0%		Nej		Ja		NEJ

				84990 Internränteintäkt		2,899,415.68		2,974,578.45		75,162.77		2.5%		Nej		Ja		NEJ

				 Finansiella intäkter		4,285,868.68		6,526,644.45		2,240,775.77		34.3%		Nej		Ja		NEJ

				85220 Räntekostnader långfr lån		-906,982.36		-947,739.47		-40,757.11		4.3%		Nej		Ja		NEJ

				85290 Övriga räntekostnader		-536.26		-18,955.76		-18,419.50		97.2%		Nej		Ja		NEJ

				85300 Ränta pensionsskuld		-1,404,895.40		-849,695.80		555,199.60		-65.3%		Nej		Nej		NEJ

				85500 Dröjsmålsränta leverantörsfakt		-12,509.87		-18,030.78		-5,520.91		30.6%		Nej		Ja		NEJ

				85700 Bankavgifter		-73,245.95		-61,623.80		11,622.15		-18.9%		Nej		Nej		NEJ

				85990 Internräntekostnad		-2,899,415.68		-2,974,578.45		-75,162.77		2.5%		Nej		Ja		NEJ

				 Finansiella kostnader		-5,297,585.52		-4,870,624.06		426,961.46		-8.8%		Nej		Ja		NEJ

				 Finansposter		345,647,325.16		335,895,081.39		-9,752,243.77		-2.9%		Ja		Ja		JA				Summa granskas ej vidare

				 Resultat före extraord.poster		14,479,177.94		7,861,881.30		-6,617,296.64		-84.2%		Ja		Nej		NEJ

				Årets resultat		14,479,177.94		7,861,881.30		-6,617,296.64		-84.2%		Ja		Nej		NEJ



























































































4.2 Skatteintäkter
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Jim Hansson: Fylls i på Flik 4
				6000000		M

		Skatteintäkter och statsbidrag																Kommunkod		1907		Surahammar		4500000		PM (75% av M)

																								300000		AMPT (3-5% av M)



		[Kolumnerna E och J fylls ifrån kontonivå i RR och Cirkulär från SKL, kolumn G kan skilja från kommun till kommun]



										RR				HB-konto				BR		Enligt SKL		Skillnad		Kommentar vid avvikelse

		Prel. skatteintäkter 2019								273,766.0				8010				Månadsvis utbet.		273,766		-0



		Prognos slutavräkning 2019								-2,945.0				8052				 		-2,945		0



		Slutavräkning 2018								441.0				8051						441		-0

		Delsumma								271,262.0										271,262		-0





		Kommunal Fastighetsavgift								12,464.0				8280						12,464		0



		Kommunal inkomstutjämning								65,880.0				8210						65,880		-0

																				 

		Strukturbidrag												8220						0		



		Kommunal kostnadsutjämning								-6,722.0				8350				Månadsvis utbet.		-6,722		0





		Generella bidrag från staten								2,512.0				8290				 				2,512



		LSS-utjämning								-2,849.0				8260				 		-2,849		-0



		Regleringsavgift								4,112.0				8240				Månadsvis utbet.		4,112		0

		Delsumma								75,397.0										72,885		2,512



		Summa								346,659.0										344,147.0		2,512

		Generella bidrag från staten																		2,512.0

		Differens utan generella bidrag från staten																		0.0









4.3 RR på kontonivå Org.



						9/18/19 13:23		ckvist

						9/18/19 13:23		ckvist

		Resultaträkning på kontonivå original från kund.



		Nedan är RR så som den erhölls från kund. Ingen sortering eller bearbetning har skett av denna. 

		Genomförd avstämning mot Delårsrapport finns dokumenterad under flik 4.1. 



		Period										2019-07 

		PROJ										#9*



		Resultaträkning		Period 
Utfall		Period 
Budget		Period 
Avvik		Diff %		Ack 
Utfall		Ack 
Budget		Ack 
Avvik		Diff % Ack		Års- 
budget		Föregående år 
Utfall ack		Föregående år 
Utfall helår

		30100 Försäljning 25% moms		88,839.00		0.00		88,839.00		ERROR		523,143.35		961,800.00		-438,656.65		54.39%		961,800.00		638,598.88		1,239,151.74

		30110 Försäljning 12% moms		37,895.93		0.00		37,895.93		ERROR		314,983.24		377,000.00		-62,016.76		83.55%		377,000.00		276,357.85		477,722.65

		30120 Försäljning 6% moms		641.52		0.00		641.52		ERROR		4,500.07		3,300.00		1,200.07		136.37%		3,300.00		6,856.37		10,328.28

		30130 Försäljning utan moms		167,521.40		0.00		167,521.40		ERROR		272,912.15		68,000.00		204,912.15		401.34%		68,000.00		199,441.46		396,710.71

		30133 Försäljning material		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		8,000.00		-8,000.00		0.00%		8,000.00		0.00		0.00

		30140 Måltidsersättning		1,010,946.00		0.00		1,010,946.00		ERROR		3,638,004.00		6,637,400.00		-2,999,396.00		54.81%		6,637,400.00		3,851,693.00		6,617,511.00

												4,753,542.81		8,055,500.00		-3,301,957.19		7.30		8,055,500.00		4,972,947.56		8,741,424.38

		31110 Bygglovsavgift		40,378.00		0.00		40,378.00		ERROR		289,320.00		631,000.00		-341,680.00		45.85%		631,000.00		241,305.00		385,531.00

		31111 Grävtillstånd		2,500.00		0.00		2,500.00		ERROR		32,000.00		0.00		32,000.00		ERROR		0.00		23,500.00		40,000.00

		31160 Tillsynsavgift		38,760.00		0.00		38,760.00		ERROR		141,230.00		167,000.00		-25,770.00		84.57%		167,000.00		115,150.00		398,930.00

		31171 Alkoholtillstånd		0.00		0.00		0.00		ERROR		10,300.00		0.00		10,300.00		ERROR		0.00		15,025.00		31,950.00

		31172 Tillsynsavgift alkohol		0.00		0.00		0.00		ERROR		129,900.00		130,000.00		-100.00		99.92%		130,000.00		127,400.00		127,400.00

		31173 Tobakstillstånd		8,755.00		0.00		8,755.00		ERROR		8,755.00		0.00		8,755.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		31220 Anläggn.- o anslutningsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,215.25		0.00		-1,215.25		ERROR		0.00		0.00		0.00

		31311 Brukningsavgift vatten		2,737.83		0.00		2,737.83		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		31312 Slamavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		62.40		62.40

		31319 Övriga taxor och avgift		114,212.20		0.00		114,212.20		ERROR		271,975.57		6,957,300.00		-6,685,324.43		3.91%		6,957,300.00		141,900.00		338,007.25

		31320 Kopieringsavgift		-16,920.65		0.00		-16,920.65		ERROR		-29,771.18		8,000.00		-37,771.18		-372.14%		8,000.00		-1,746.41		2,976.01

		31321 Omvårdnadsavgift		915,206.00		0.00		915,206.00		ERROR		3,163,143.00		400,100.00		2,763,043.00		790.59%		400,100.00		3,321,871.00		5,265,878.00

		31322 Larmavgift		52,415.00		0.00		52,415.00		ERROR		181,674.00		400,000.00		-218,326.00		45.42%		400,000.00		138,508.00		324,009.00

		31334 Parkeringsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-144.00		-633.20

		31340 Avg Förskole- Fritidshemsplats		543,496.65		0.00		543,496.65		ERROR		3,894,001.61		6,240,000.00		-2,345,998.39		62.40%		6,240,000.00		3,687,135.54		6,064,626.83

												8,091,312.75		14,933,400.00		-6,842,087.25		ERROR		14,933,400.00		7,809,966.53		12,978,737.29

		34110 Bostadshyror		38,000.00		0.00		38,000.00		ERROR		2,780,366.00		4,942,000.00		-2,161,634.00		56.26%		4,942,000.00		2,730,535.00		4,801,561.00

		34111 Bostadsavgift		244,912.00		0.00		244,912.00		ERROR		873,685.00		1,500,000.00		-626,315.00		58.25%		1,500,000.00		625,085.00		1,503,696.00

		34120 Lokalhyror		137,474.34		0.00		137,474.34		ERROR		1,859,945.84		2,986,000.00		-1,126,054.16		62.29%		2,986,000.00		1,500,711.00		3,151,477.00

		34200 Markhyror och arrenden		594.00		0.00		594.00		ERROR		48,439.00		189,900.00		-141,461.00		25.51%		189,900.00		48,445.00		88,945.00

		34220 Bilplats- o campingplatshyror		3,064.00		0.00		3,064.00		ERROR		30,200.00		48,300.00		-18,100.00		62.53%		48,300.00		32,312.00		55,490.00

		34500 Hyror för tillfällig lokaluppl		0.00		0.00		0.00		ERROR		2,000.00		0.00		2,000.00		ERROR		0.00		319,836.00		23,830.00

		34900 Övr. hyror o arrenden		0.00		0.00		0.00		ERROR		-519.80		5,600.00		-6,119.80		-9.28%		5,600.00		56,986.00		59,386.00

												5,594,116.04		9,671,800.00		-4,077,683.96		ERROR		9,671,800.00		5,313,910.00		9,684,385.00

		35110 Statsbidrag från Skolverket		-55,158.63		0.00		-55,158.63		ERROR		946,632.08		2,458,328.00		-1,511,695.92		38.51%		2,458,328.00		2,295,235.75		2,706,807.00

		35111 STB skolv. maxtaxa förskola		1,028,895.00		0.00		1,028,895.00		ERROR		1,028,895.00		0.00		1,028,895.00		ERROR		0.00		1,287,568.33		2,207,260.00

		35112 STB skolv. Kval.säk. åtg. fsk		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		251,661.58		431,419.00

		35120 STB kvalitetsåtgärder		0.00		0.00		0.00		ERROR		220,836.00		441,672.00		-220,836.00		50.00%		441,672.00		0.00		0.00

		35130 STB personalförstärkning		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		35131 STB Skolv.fritidspedagog		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		700,000.00		-700,000.00		0.00%		700,000.00		0.00		0.00

		35132 STB Skolv.lågstadiesatsning		0.00		0.00		0.00		ERROR		939,000.00		1,900,000.00		-961,000.00		49.42%		1,900,000.00		156,500.00		1,878,000.00

		35134 STB Skolv.lärarlyftet		0.00		0.00		0.00		ERROR		1,097,589.00		2,100,000.00		-1,002,411.00		52.27%		2,100,000.00		1,099,080.00		2,196,669.00

		35135 STB Skolv.karriärtjänster		0.00		0.00		0.00		ERROR		510,000.00		1,100,000.00		-590,000.00		46.36%		1,100,000.00		510,000.00		1,020,000.00

		35137 STB Skolv.jämställdhetspengar		0.00		0.00		0.00		ERROR		1,903,478.00		1,782,000.00		121,478.00		106.82%		1,782,000.00		0.00		0.00

		35140 STB från Socialstyrelsen		786,252.82		0.00		786,252.82		ERROR		1,820,727.76		241,000.00		1,579,727.76		755.49%		241,000.00		472,305.75		1,160,269.06

		35150 STB från Länsstyrelsen		-485,883.44		0.00		-485,883.44		ERROR		348,559.40		0.00		348,559.40		ERROR		0.00		606,053.16		955,249.42

		35170 STB från Migrationsverket		885,364.00		0.00		885,364.00		ERROR		6,819,020.00		10,955,500.00		-4,136,480.00		62.24%		10,955,500.00		11,640,303.79		21,647,794.28

		35180 Driftbidrag från Arbetsförmedl		2,062,776.02		0.00		2,062,776.02		ERROR		7,851,377.08		4,394,907.00		3,456,470.08		178.65%		4,394,907.00		7,856,419.72		13,754,878.14

		35190 Övriga driftbidrag		-1,275.31		0.00		-1,275.31		ERROR		1,509,811.32		6,882,068.00		-5,372,256.68		21.94%		6,882,068.00		4,215,903.25		5,173,603.66

												24,995,925.64		32,955,475.00		-7,959,549.36		ERROR		32,955,475.00		30,391,031.33		53,131,949.56

		35400 Ersättn från försäkringskassan		3,351,278.00		0.00		3,351,278.00		ERROR		7,680,265.00		13,411,481.00		-5,731,216.00		57.27%		13,411,481.00		6,487,708.00		12,550,035.00

		35600 Momsbidrag köp ej sk.pl. vsht.		189,837.17		0.00		189,837.17		ERROR		1,459,134.43		1,652,242.00		-193,107.57		88.31%		1,652,242.00		1,507,561.26		2,645,786.39

		35700 Statliga investeringsbidrag		15,431.51		0.00		15,431.51		ERROR		87,512.18		0.00		87,512.18		ERROR		0.00		80,232.82		138,136.71

		35800 EU-bidrag		0.00		0.00		0.00		ERROR		-248,637.84		50,000.00		-298,637.84		-497.28%		50,000.00		0.00		375,557.84

		35900 Övriga bidrag		53,500.00		0.00		53,500.00		ERROR		389,756.62		2,932,627.00		-2,542,870.38		13.29%		2,932,627.00		318,419.39		452,942.39

		35910 Återbetalning försörjningsstöd		-117,915.50		0.00		-117,915.50		ERROR		166,055.93		0.00		166,055.93		ERROR		0.00		125,878.45		189,322.84

												9,534,086.32		18,046,350.00		-8,512,263.68		ERROR		18,046,350.00		8,519,799.92		16,351,781.17

		36110 Försäljning verksamhet kommun		1,199,033.27		0.00		1,199,033.27		ERROR		2,528,249.29		1,465,300.00		1,062,949.29		172.54%		1,465,300.00		833,019.76		3,793,456.65

		36310 Försäljning adm. tjänster		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		111,000.00		-111,000.00		0.00%		111,000.00		0.00		0.00

		36320 Försäljning utbildning		-18,000.00		0.00		-18,000.00		ERROR		113,727.25		0.00		113,727.25		ERROR		0.00		135,000.00		135,000.00

		36390 Försäljning tjänster övrigt		0.00		0.00		0.00		ERROR		6,450.00		0.00		6,450.00		ERROR		0.00		665,151.00		1,173,373.00

		36990 Övriga ersättningar		8,157.00		0.00		8,157.00		ERROR		158,659.10		25,000.00		133,659.10		634.64%		25,000.00		257,819.84		485,277.84

		38120 Bokfört värde maskiner o inv.		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		250,000.00		-250,000.00		0.00%		250,000.00		-380.51		-380.51

		38210 Försäljningsp. mark,byggn.o te		0.00		0.00		0.00		ERROR		140,000.00		0.00		140,000.00		ERROR		0.00		660,679.60		710,679.60

		38220 Bokfört värde mark,byggn o tek		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-285,123.29		-285,123.29

												2,947,085.64		1,851,300.00		1,095,785.64		ERROR		1,851,300.00		2,266,166.40		6,012,283.29

		 Verksamhetens intäkter		12,333,720.13		0.00		12,333,720.13		0.00%		55,916,069.20		85,513,825.00		-29,597,755.80		ERROR		85,513,825.00		59,273,821.74		106,900,560.69

		40200 Inv. maskiner o inv. ej möbler		0.00		0.00		0.00		ERROR		-83,492.00		0.00		-83,492.00		ERROR		0.00		-150,295.16		-205,311.32

		40250 Investering av möbler		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-63,864.75		-63,864.75

		41000 Anläggnings- o underhållsmtrl		-13,338.75		0.00		-13,338.75		ERROR		-203,365.22		-133,000.00		-70,365.22		152.91%		-133,000.00		-98,155.31		-109,460.60

												-286,857.22		-133,000.00		-153,857.22		ERROR		-133,000.00		-312,315.22		-378,636.67

		44000 Preliminärkostnad interna		-25,913.00		0.00		-25,913.00		ERROR		-34,916.00		0.00		-34,916.00		ERROR		0.00		-271,268.00		0.00

		45100 Bidrag till enskilda		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-10,000.00

		45110 Försörjningsstöd		-581,106.73		0.00		-581,106.73		ERROR		-4,144,352.21		-7,770,000.00		3,625,647.79		53.34%		-7,770,000.00		-5,736,133.22		-9,073,225.41

		45120 Introduktionsersättning		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-1,385.40		-1,385.40

		45150 Habiliteringsersättning		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-84,614.00		-158,467.00

		45190 Övriga bidrag t. enskilda		-1,600.00		0.00		-1,600.00		ERROR		-1,600.00		-10,000.00		8,400.00		16.00%		-10,000.00		0.00		-3,501.00

		45191 Inackorderingsbidrag		0.00		0.00		0.00		ERROR		-52,936.00		-100,000.00		47,064.00		52.94%		-100,000.00		-43,976.00		-97,320.00

		45192 Resebidrag till gymnasieelever		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,200.00		0.00		-1,200.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		45194 Habiliteringsersättning		-31,372.00		0.00		-31,372.00		ERROR		-164,764.00		-146,000.00		-18,764.00		112.85%		-146,000.00		0.00		0.00

		45210 Bostadsanpassningsbidrag		0.00		0.00		0.00		ERROR		-151,766.25		-525,000.00		373,233.75		28.91%		-525,000.00		-1,075,129.75		-1,759,830.75

		45310 Bidrag föreningar, ftg mfl		-466,697.80		0.00		-466,697.80		ERROR		-2,166,002.91		-3,557,700.00		1,391,697.09		60.88%		-3,557,700.00		-2,109,145.28		-3,538,053.09

		45380 Kostnad för personlig ass.		-1,633,063.00		0.00		-1,633,063.00		ERROR		-4,693,975.38		-5,295,860.00		601,884.62		88.63%		-5,295,860.00		-5,386,988.00		-6,592,800.00

		45420 Upplösn.aktiverat bidr.infrast		-300,183.00		0.00		-300,183.00		ERROR		-300,183.00		0.00		-300,183.00		ERROR		0.00		-300,183.00		-514,600.00

		46310 Köp huvudverksamhet		-12,140,250.09		0.00		-12,140,250.09		ERROR		-62,280,515.94		-95,234,876.00		32,954,360.06		65.40%		-95,234,876.00		-62,639,770.55		-104,226,997.59

												-73,992,211.69		-112,639,436.00		38,647,224.31		ERROR		-112,639,436.00		-77,648,593.20		-125,976,180.24

		50110 Fasta arvoden		-94,081.00		0.00		-94,081.00		ERROR		-941,218.00		-1,300,000.00		358,782.00		72.40%		-1,300,000.00		-596,397.00		-1,390,029.75

		50120 Sammanträdesarvoden		-11,221.65		0.00		-11,221.65		ERROR		-293,383.34		-356,900.00		63,516.66		82.20%		-356,900.00		-176,397.86		-307,529.18

		50130 Arvoden fullt PO		-66,641.40		0.00		-66,641.40		ERROR		-330,904.63		-281,900.00		-49,004.63		117.38%		-281,900.00		-105,287.35		-185,709.21

		50140 Resetidsersättning politik		-285.00		0.00		-285.00		ERROR		-4,905.00		-14,100.00		9,195.00		34.79%		-14,100.00		-5,649.00		-10,138.00

		50210 Månadslön		-20,976,374.25		0.00		-20,976,374.25		ERROR		-139,856,530.20		-245,993,132.00		106,136,601.80		56.85%		-245,993,132.00		-136,398,679.40		-235,064,254.92

		50211 Löneväxlad månadslön pension		0.00		0.00		0.00		ERROR		5,000.00		0.00		5,000.00		ERROR		0.00		26,000.00		26,000.00

		50220 Timanställda		-5,543,794.35		0.00		-5,543,794.35		ERROR		-14,008,981.64		-15,603,500.00		1,594,518.36		89.78%		-15,603,500.00		-11,946,338.51		-20,895,429.08

		50230 Övertid mm		-571,187.39		0.00		-571,187.39		ERROR		-1,235,581.64		-1,747,100.00		511,518.36		70.72%		-1,747,100.00		-1,417,545.16		-2,553,329.37

		50240 OB-ersättning		-2,244,601.34		0.00		-2,244,601.34		ERROR		-7,124,640.88		-10,852,600.00		3,727,959.12		65.65%		-10,852,600.00		-7,282,047.47		-12,132,476.09

		50250 Jourersättning		-53,130.24		0.00		-53,130.24		ERROR		-184,009.30		-298,200.00		114,190.70		61.71%		-298,200.00		-182,451.16		-315,220.11

		50260 Beredskapsersättning		-4,714.40		0.00		-4,714.40		ERROR		-28,349.85		-118,000.00		89,650.15		24.03%		-118,000.00		-25,876.89		-74,375.38

		50270 Fyllnadstid		-165,735.62		0.00		-165,735.62		ERROR		-682,915.89		-1,031,900.00		348,984.11		66.18%		-1,031,900.00		-837,483.97		-1,518,236.77

		50280 Motkonto lön		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-0.18		-0.18

		50300 Lön till beredskapsarbetare		-210,724.86		0.00		-210,724.86		ERROR		-639,069.57		0.00		-639,069.57		ERROR		0.00		-733,371.27		-930,694.42

		50400 Uppdragstagare		-401,334.58		0.00		-401,334.58		ERROR		-3,015,841.54		-4,099,600.00		1,083,758.46		73.56%		-4,099,600.00		-3,250,979.85		-5,629,619.21

		51110 Semesterlön		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		2,539,333.33		0.00

		51150 Förändring semesterlöneskuld		4,945,826.62		0.00		4,945,826.62		ERROR		4,945,826.62		0.00		4,945,826.62		ERROR		0.00		0.00		78,176.93		Semlöneskuld

		51200 Sjuklön		-260,290.86		0.00		-260,290.86		ERROR		-3,150,319.89		0.00		-3,150,319.89		ERROR		0.00		-3,874,885.61		-6,628,296.48

		51300 Lön vid tjänstledighet		-25,681.99		0.00		-25,681.99		ERROR		-284,659.23		0.00		-284,659.23		ERROR		0.00		-348,274.44		-473,099.90

		51900 Löner övriga ersättningar		-1,333.00		0.00		-1,333.00		ERROR		-6,417.87		0.00		-6,417.87		ERROR		0.00		-8,804.78		-9,619.00

		53000 Andra ersättningar		-1,065.10		0.00		-1,065.10		ERROR		-11,176.19		-35,000.00		23,823.81		31.93%		-35,000.00		-22,176.50		-29,537.03

		54800 Förmånsvärde naturaförm anstäl		-196.00		0.00		-196.00		ERROR		-2,156.00		0.00		-2,156.00		ERROR		0.00		-4,512.00		-5,922.00

		55110 Traktamenten, skattefria		-619.00		0.00		-619.00		ERROR		-15,499.00		-25,100.00		9,601.00		61.75%		-25,100.00		-16,603.00		-24,478.00

		55120 Traktamenten, skattepliktiga		-75.00		0.00		-75.00		ERROR		-1,800.00		-6,700.00		4,900.00		26.87%		-6,700.00		-2,925.00		-4,875.00

		55210 Bilersättning, skattefri		-6,238.15		0.00		-6,238.15		ERROR		-81,622.00		-134,400.00		52,778.00		60.73%		-134,400.00		-119,184.05		-189,781.27

		55220 Bilersättning, skattepliktig		-5,012.55		0.00		-5,012.55		ERROR		-53,715.30		-86,800.00		33,084.70		61.88%		-86,800.00		-69,317.95		-111,161.66

		55310 Omkostn ers skattefri		-117,369.70		0.00		-117,369.70		ERROR		-903,623.84		-1,129,600.00		225,976.16		80.00%		-1,129,600.00		-966,771.14		-1,683,235.80

		55910 Skattefri ersättning		-1,606.49		0.00		-1,606.49		ERROR		-1,427.63		-3,500.00		2,072.37		40.79%		-3,500.00		1,795.78		195.08

		55920 Skattepliktig ersättning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-2,296.00		0.00		-2,296.00		ERROR		0.00		-51,945.00		-78,408.50

												-167,910,217.81		-283,118,032.00		115,207,814.19		ERROR		-283,118,032.00		-165,876,775.43		-290,141,084.30

		56100 Lagstadgad arbetsg avg		45,536,254.54		0.00		45,536,254.54		ERROR		-9,780,164.41		-110,063,054.00		100,282,889.59		8.89%		-110,063,054.00		-5,560,316.15		1,471,642.04

		56199 Arbetsgivaravg enl SKV		-7,958,153.00		0.00		-7,958,153.00		ERROR		-45,073,556.00		0.00		-45,073,556.00		ERROR		0.00		-44,047,289.00		-89,750,374.82		Arbgivaravg

												-54,853,720.41		-110,063,054.00		55,209,333.59		ERROR		-110,063,054.00		-49,607,605.15		-88,278,732.78

		56330 Löneksatt utbetalda pensioner		-3,625,415.00		0.00		-3,625,415.00		ERROR		-3,625,415.00		-2,659,000.00		-966,415.00		136.35%		-2,659,000.00		-3,646,763.00		-6,543,471.97

		56351 Särsk löneskatt avs. pensioner		156,895.40		0.00		156,895.40		ERROR		156,895.40		0.00		156,895.40		ERROR		0.00		-784,304.20		-763,393.60		löneskatt på pens

		56710 Arb.marknadsf. enligt avtal		0.00		0.00		0.00		ERROR		-13,892.00		0.00		-13,892.00		ERROR		0.00		-14,855.00		-29,029.00

		56810 Grupplivförsäkring		-6,504.50		0.00		-6,504.50		ERROR		-45,531.46		0.00		-45,531.46		ERROR		0.00		-58,568.90		-118,542.00

		57140 Löneväxling pension		-18,613.00		0.00		-18,613.00		ERROR		-92,673.00		0.00		-92,673.00		ERROR		0.00		-158,802.00		-225,456.00

		57210 Förändr pensionsavs blandmodel		572,000.00		0.00		572,000.00		ERROR		572,000.00		0.00		572,000.00		ERROR		0.00		-3,298,000.00		-3,259,000.00

		57220 Förändring av garanti-, vissti		-350,236.00		0.00		-350,236.00		ERROR		-350,236.00		0.00		-350,236.00		ERROR		0.00		62,000.00		107,000.00

		57320 Pensoinsutbet intj till 1997		-1,076,676.00		0.00		-1,076,676.00		ERROR		-7,200,757.00		-10,964,000.00		3,763,243.00		65.68%		-10,964,000.00		-7,135,439.00		-12,357,155.00

		57400 Förvaltningsavgifter		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-200,000.00		200,000.00		0.00%		-200,000.00		-83,596.16		-121,183.52

		57500 Pensionskostn. individuell del		-8,046,000.00		0.00		-8,046,000.00		ERROR		-8,056,029.00		0.00		-8,056,029.00		ERROR		0.00		-7,914,412.86		-14,507,137.72		Pensionskostn

		60100 Lokalhyror		-414,962.41		0.00		-414,962.41		ERROR		-3,587,403.41		-4,418,264.00		830,860.59		81.19%		-4,418,264.00		-5,126,511.82		-8,055,245.63

		60120 Bostadshyror		-850.00		0.00		-850.00		ERROR		-77,366.00		-151,200.00		73,834.00		51.17%		-151,200.00		-270,459.56		-341,794.85

		60130 Tillfälliga lokalhyror		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-20,250.00

		60200 Markhyror		-878.42		0.00		-878.42		ERROR		-6,148.90		0.00		-6,148.90		ERROR		0.00		-400.00		-400.00

		61311 Sophämtning		-174,298.22		0.00		-174,298.22		ERROR		-683,798.96		-1,308,200.00		624,401.04		52.27%		-1,308,200.00		-823,192.39		-1,296,251.90

		61312 Sophämtning container		-6,827.81		0.00		-6,827.81		ERROR		-77,634.80		-10,000.00		-67,634.80		776.35%		-10,000.00		-82,274.54		-137,835.30

		61313 Slamtömning		-8,652.37		0.00		-8,652.37		ERROR		-46,615.77		0.00		-46,615.77		ERROR		0.00		0.00		-10,723.12

		61314 Städning/lokalvård		-2,663.00		0.00		-2,663.00		ERROR		-7,686.71		-25,000.00		17,313.29		30.75%		-25,000.00		0.00		-9,223.60

		61330 Inköp yttre skötsel		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-20,000.00		20,000.00		0.00%		-20,000.00		0.00		0.00

		61510 Rep/underhåll egna fastigheter		-728,562.07		0.00		-728,562.07		ERROR		-2,308,255.88		-11,720,300.00		9,412,044.12		19.69%		-11,720,300.00		-3,061,637.12		-6,434,477.20

		61520 Besiktning/översyn		-41,284.71		0.00		-41,284.71		ERROR		-104,129.84		-5,000.00		-99,129.84		2,082.60%		-5,000.00		-62,128.42		-190,648.23

		61530 Funktionskontroll		0.00		0.00		0.00		ERROR		-15,988.63		0.00		-15,988.63		ERROR		0.00		-34,547.85		-67,569.21

		61550 Rust lägenheter		0.00		0.00		0.00		ERROR		-411,925.30		-700,000.00		288,074.70		58.85%		-700,000.00		-123,090.47		-180,212.04

		61700 Anl.- och entrepr.arbete		-336,219.75		0.00		-336,219.75		ERROR		-667,386.92		0.00		-667,386.92		ERROR		0.00		-1,053,272.50		-4,225,408.44

		61710 Entreprenadarbete rivning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-26,232.74		0.00		-26,232.74		ERROR		0.00		0.00		0.00

		61720 Byggkonsulter		-154,822.50		0.00		-154,822.50		ERROR		-529,968.92		0.00		-529,968.92		ERROR		0.00		0.00		-261,174.25

		61730 Arkitektkonsulter		-25,584.75		0.00		-25,584.75		ERROR		-33,491.14		0.00		-33,491.14		ERROR		0.00		0.00		-24,512.00

		61910 Fastighetsservice		-11,280.00		0.00		-11,280.00		ERROR		-349,998.20		0.00		-349,998.20		ERROR		0.00		-40,236.92		-446,641.04

		61911 Hissbesiktning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-45,053.00		0.00		-45,053.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		61912 Ventilationsbesiktning		0.00		0.00		0.00		ERROR		-88,042.00		0.00		-88,042.00		ERROR		0.00		-64,681.00		-75,621.00

		61921 Fastighetsskatt		-73,036.00		0.00		-73,036.00		ERROR		-73,036.00		-200,000.00		126,964.00		36.52%		-200,000.00		-73,036.00		-108,673.00

		61922 Fastighetsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-8,250.50		-24,781.50

		62110 El		-722,468.00		0.00		-722,468.00		ERROR		-4,464,605.37		-7,685,700.00		3,221,094.63		58.09%		-7,685,700.00		-4,266,187.47		-7,959,067.80

		62300 Eldningsolja		0.00		0.00		0.00		ERROR		-106,052.82		-380,000.00		273,947.18		27.91%		-380,000.00		-263,823.04		-399,475.93

		62310 Fjärrvärme		-595,875.18		0.00		-595,875.18		ERROR		-3,803,203.47		-6,820,000.00		3,016,796.53		55.77%		-6,820,000.00		-3,817,930.50		-6,424,596.25

		62320 Sotning		-15,804.60		0.00		-15,804.60		ERROR		-50,368.66		0.00		-50,368.66		ERROR		0.00		-87,952.39		-122,579.18

		62810 Vatten och avlopp		-65,142.62		0.00		-65,142.62		ERROR		-506,247.35		-848,300.00		342,052.65		59.68%		-848,300.00		-410,318.33		-832,873.86

		63110 Hyra/leasing maskiner		-4,635.00		0.00		-4,635.00		ERROR		-237,509.84		-262,900.00		25,390.16		90.34%		-262,900.00		-84,316.20		-177,958.86

		63210 Hyra/leasing inventarier		-157,563.29		0.00		-157,563.29		ERROR		-821,351.19		-1,773,400.00		952,048.81		46.32%		-1,773,400.00		-568,588.86		-801,437.70

		63211 Datorer VMKF		-211,881.30		0.00		-211,881.30		ERROR		-2,189,166.45		-4,735,928.00		2,546,761.55		46.22%		-4,735,928.00		-1,798,147.13		-3,451,218.34

		64100 Förbrukningsinvent. varaktigt		-76,166.81		0.00		-76,166.81		ERROR		-615,019.69		-1,923,700.00		1,308,680.31		31.97%		-1,923,700.00		-761,158.81		-1,785,834.03

		64101 Möbler		-9,412.80		0.00		-9,412.80		ERROR		-58,958.37		-200,000.00		141,041.63		29.48%		-200,000.00		-90,183.25		-264,040.85

		64103 Porslin, glas, bestick		0.00		0.00		0.00		ERROR		-3,191.19		-10,000.00		6,808.81		31.91%		-10,000.00		-25,693.18		-28,968.45

		64104 Handverktyg		-9,419.26		0.00		-9,419.26		ERROR		-46,497.51		-20,000.00		-26,497.51		232.49%		-20,000.00		-43,516.59		-86,701.90

		64105 Lås		-4,162.36		0.00		-4,162.36		ERROR		-69,180.08		-117,000.00		47,819.92		59.13%		-117,000.00		-78,481.43		-252,091.96

		64111 Lekmaterial		0.00		0.00		0.00		ERROR		-37,920.93		-62,000.00		24,079.07		61.16%		-62,000.00		-38,684.19		-98,279.82

		64120 Hjärtstartare		0.00		0.00		0.00		ERROR		-26,472.25		-45,000.00		18,527.75		58.83%		-45,000.00		-4,368.00		-33,451.23

		64130 Konstverk, samlingar		896.00		0.00		896.00		ERROR		-5,030.74		0.00		-5,030.74		ERROR		0.00		0.00		0.00

		64150 Hjälpmedel		-1,393.50		0.00		-1,393.50		ERROR		-43,658.51		-210,000.00		166,341.49		20.79%		-210,000.00		-153,362.69		-253,768.76

		64310 Böcker		-54,897.86		0.00		-54,897.86		ERROR		-345,312.58		-771,400.00		426,087.42		44.76%		-771,400.00		-341,175.97		-866,721.49

		64311 Läroböcker		-48,207.00		0.00		-48,207.00		ERROR		-136,813.80		-242,000.00		105,186.20		56.53%		-242,000.00		-27,700.15		-208,777.91

		64320 Tidningar		-17,975.49		0.00		-17,975.49		ERROR		-134,280.69		-241,900.00		107,619.31		55.51%		-241,900.00		-129,315.72		-216,591.65

		64321 Abonnemang tidskrifter		-15,997.53		0.00		-15,997.53		ERROR		-67,852.73		-102,300.00		34,447.27		66.33%		-102,300.00		-96,125.62		-160,942.24

		64330 Undervisningsmtrl		-4,468.06		0.00		-4,468.06		ERROR		-115,769.62		-88,000.00		-27,769.62		131.56%		-88,000.00		-92,891.99		-136,956.04

		64331 Av-mtrl CD Bibliotek		-12,718.00		0.00		-12,718.00		ERROR		-34,530.76		-59,000.00		24,469.24		58.53%		-59,000.00		-32,515.50		-67,040.04

		64332 Studie- vägledningsma		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,918.17		0.00		-1,918.17		ERROR		0.00		-108.91		-256.19

		64400 Livsmedel, ej färdiga måltider		-563,209.43		0.00		-563,209.43		ERROR		-4,608,073.58		-7,123,744.00		2,515,670.42		64.69%		-7,123,744.00		-4,439,971.40		-8,033,856.27

		64410 livsmedel till kaffemaskin		0.00		0.00		0.00		ERROR		-56,357.29		0.00		-56,357.29		ERROR		0.00		-56,791.58		-91,582.46

		64510 Sjukvårdsmaterial		-10,305.45		0.00		-10,305.45		ERROR		-39,073.35		-334,600.00		295,526.65		11.68%		-334,600.00		-48,329.38		-70,269.62

		64520 Förbandsartiklar		-2,066.81		0.00		-2,066.81		ERROR		-92,237.11		0.00		-92,237.11		ERROR		0.00		-118,029.69		-159,136.95

		64530 Kontinensartiklar		-52,185.81		0.00		-52,185.81		ERROR		-264,738.88		-700,000.00		435,261.12		37.82%		-700,000.00		-293,580.77		-534,363.67

		64550 Läkemedel		-5,862.50		0.00		-5,862.50		ERROR		-35,944.97		-25,000.00		-10,944.97		143.78%		-25,000.00		-21,595.09		-46,588.34

		64600 Förbrukningsmaterial		-250,927.27		0.00		-250,927.27		ERROR		-2,029,092.27		-3,890,526.00		1,861,433.73		52.15%		-3,890,526.00		-1,990,916.32		-4,087,901.94

		64800 Arbetskläder		-11,887.01		0.00		-11,887.01		ERROR		-246,696.48		-329,500.00		82,803.52		74.87%		-329,500.00		-155,434.14		-330,252.16

		64810 Skyddskläder o skyddsutrustnin		-6,329.59		0.00		-6,329.59		ERROR		-50,636.51		0.00		-50,636.51		ERROR		0.00		-64,989.74		-83,582.74

		65100 Kontorsmaterial		-14,654.97		0.00		-14,654.97		ERROR		-108,499.93		-224,700.00		116,200.07		48.29%		-224,700.00		-163,656.45		-298,141.55

		65410 Datamaterial		358.40		0.00		358.40		ERROR		-29,537.70		-233,900.00		204,362.30		12.63%		-233,900.00		-48,547.36		-71,833.86

		65415 Datamtrl. skrivare		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,800.83		-5,000.00		3,199.17		36.02%		-5,000.00		-65,758.45		-65,758.45

		65500 Trycksaker		-10,011.20		0.00		-10,011.20		ERROR		-250,785.18		-390,000.00		139,214.82		64.30%		-390,000.00		-235,106.84		-399,298.31

		66000 Rep. o underh. maskiner o inv.		-133,787.80		0.00		-133,787.80		ERROR		-422,748.38		-445,100.00		22,351.62		94.98%		-445,100.00		-507,543.30		-901,554.35

		66010 Serviceavtal		-11,344.37		0.00		-11,344.37		ERROR		-86,343.00		-301,900.00		215,557.00		28.60%		-301,900.00		-65,463.41		-235,550.06

		66012 Service bilar		-4,362.32		0.00		-4,362.32		ERROR		-73,800.78		-10,000.00		-63,800.78		738.01%		-10,000.00		-33,850.86		-122,302.63

		66015 Tvättservice fordon		-11,240.00		0.00		-11,240.00		ERROR		-13,592.00		-39,600.00		26,008.00		34.32%		-39,600.00		-14,693.13		-33,984.43

		66020 Reservdelar		0.00		0.00		0.00		ERROR		-6,216.75		-117,000.00		110,783.25		5.31%		-117,000.00		-2,401.70		-2,401.70

		66040 Rep. o underh. bilar övr. ford		-10,716.00		0.00		-10,716.00		ERROR		-13,776.31		-267,000.00		253,223.69		5.16%		-267,000.00		-31,566.13		-31,566.13

		66050 Underhållsavtal fordon		-10,615.80		0.00		-10,615.80		ERROR		-49,226.22		-15,000.00		-34,226.22		328.17%		-15,000.00		-48,650.04		-76,922.68

		68110 Fast telefoni		-20,676.09		0.00		-20,676.09		ERROR		-189,689.15		-48,000.00		-141,689.15		395.19%		-48,000.00		-381,450.55		-555,071.04

		68120 Mobil telefoni		-68,732.20		0.00		-68,732.20		ERROR		-599,137.69		-948,583.00		349,445.31		63.16%		-948,583.00		-320,805.93		-771,057.01

		68130 Datakommunikation		141,612.92		0.00		141,612.92		ERROR		-921,030.09		-1,398,060.00		477,029.91		65.88%		-1,398,060.00		-1,343,093.63		-2,711,547.55

		68140 Radiokommunikation		-3,000.00		0.00		-3,000.00		ERROR		-47,000.00		0.00		-47,000.00		ERROR		0.00		-6,000.00		-13,720.00

		68510 Porton		-45,028.66		0.00		-45,028.66		ERROR		-208,710.41		-341,000.00		132,289.59		61.21%		-341,000.00		-106,870.63		-266,389.09

		69110 Drivmedel fordon		-77,764.75		0.00		-77,764.75		ERROR		-348,517.46		-632,000.00		283,482.54		55.15%		-632,000.00		-351,084.85		-644,343.62

		69115 Drivmedel övrigt		-493.73		0.00		-493.73		ERROR		-5,412.14		0.00		-5,412.14		ERROR		0.00		0.00		-9,797.36

		69210 Fordonsskatt		-5,328.50		0.00		-5,328.50		ERROR		-66,390.24		-83,100.00		16,709.76		79.89%		-83,100.00		-75,850.00		-129,604.00

		69510 Hyra/leasing fordon		-171,369.02		0.00		-171,369.02		ERROR		-1,027,311.10		-1,617,200.00		589,888.90		63.52%		-1,617,200.00		-1,048,697.50		-1,693,978.30

		69610 Trängselskatt för egna fordon		0.00		0.00		0.00		ERROR		-768.00		0.00		-768.00		ERROR		0.00		-248.00		-248.00

		69910 Bilbesiktning		-1,404.00		0.00		-1,404.00		ERROR		-4,413.60		-3,000.00		-1,413.60		147.12%		-3,000.00		-6,576.80		-9,176.00

		70100 Transporter		-1,596,690.79		0.00		-1,596,690.79		ERROR		-4,280,692.88		-17,548,387.00		13,267,694.12		24.39%		-17,548,387.00		-3,839,799.05		-6,388,031.14

		70110 Skolskjutsar		-2,156,855.66		0.00		-2,156,855.66		ERROR		-5,717,049.04		0.00		-5,717,049.04		ERROR		0.00		-4,204,318.13		-8,035,933.15

		70510 Resekostnader - biljetter		-951.04		0.00		-951.04		ERROR		-161,238.88		-165,800.00		4,561.12		97.25%		-165,800.00		-175,666.24		-254,637.28

		70520 Hotell/logi		-8,093.75		0.00		-8,093.75		ERROR		-120,793.14		-172,000.00		51,206.86		70.23%		-172,000.00		-170,041.45		-315,582.95

		71000 Extern representation		-8,387.91		0.00		-8,387.91		ERROR		-18,822.17		-115,068.00		96,245.83		16.36%		-115,068.00		-22,387.66		-42,159.66

		71011 Gåvor & dyl (ext rep)		0.00		0.00		0.00		ERROR		-6,547.23		-500.00		-6,047.23		1,309.45%		-500.00		-3,233.12		-5,538.79

		71100 Personalrepresentation		0.00		0.00		0.00		ERROR		-15,241.15		-158,300.00		143,058.85		9.63%		-158,300.00		-29,182.10		-120,348.52

		71110 Förtäring kurser och konferens		-2,618.71		0.00		-2,618.71		ERROR		-38,994.46		-9,000.00		-29,994.46		433.27%		-9,000.00		-87,731.08		-110,242.49

		71111 Fikabröd personalträffar		-3,213.42		0.00		-3,213.42		ERROR		-11,592.18		-85,900.00		74,307.82		13.49%		-85,900.00		-32,227.46		-53,307.14

		71130 Personaluppvaktningar		24,791.42		0.00		24,791.42		ERROR		-8,108.20		-141,000.00		132,891.80		5.75%		-141,000.00		-19,120.29		-192,360.44

		71140 Minnesgåvor		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-1,800.00		-1,800.00

		72200 Annonsering		-110,937.37		0.00		-110,937.37		ERROR		-253,891.76		-550,100.00		296,208.24		46.15%		-550,100.00		-298,774.97		-454,091.25

		72210 Annonsering personalrekryt.		0.00		0.00		0.00		ERROR		-35,190.00		0.00		-35,190.00		ERROR		0.00		-257.36		-8,083.36

		72300 Reklam och information		-1,000.00		0.00		-1,000.00		ERROR		-7,724.86		-179,720.00		171,995.14		4.30%		-179,720.00		-20,000.00		-56,075.90

		72350 Trycksaker/reklam		-3,600.00		0.00		-3,600.00		ERROR		-20,544.00		0.00		-20,544.00		ERROR		0.00		-22,409.75		-31,255.35

		72360 Utställningsmtrl		0.00		0.00		0.00		ERROR		-829.20		0.00		-829.20		ERROR		0.00		0.00		-21,056.58

		73100 Försäkringspremier		-83,195.78		0.00		-83,195.78		ERROR		-521,439.35		-1,439,400.00		917,960.65		36.23%		-1,439,400.00		-694,220.80		-1,117,903.02

		73200 Självrisker		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		-7,750.50		-15,180.07

		73210 Ersättning vid skada		0.00		0.00		0.00		ERROR		-1,298.00		0.00		-1,298.00		ERROR		0.00		-15,000.00		-20,000.00

		73300 Larm och bevakning		-167,675.43		0.00		-167,675.43		ERROR		-1,256,279.12		-1,648,800.00		392,520.88		76.19%		-1,648,800.00		-1,454,085.11		-1,434,024.28

		73400 Brandskydd		-32,402.00		0.00		-32,402.00		ERROR		-477,659.45		-1,220,700.00		743,040.55		39.13%		-1,220,700.00		-1,611,582.46		-945,656.08

		73500 Kundförluster		0.00		0.00		0.00		ERROR		-86,091.00		0.00		-86,091.00		ERROR		0.00		257.00		257.00

		74300 Administrativa tjänster		-199,414.75		0.00		-199,414.75		ERROR		-553,624.16		-1,934,500.00		1,380,875.84		28.62%		-1,934,500.00		-252,087.74		-592,509.17

		74309 Printavgift		-9,827.24		0.00		-9,827.24		ERROR		-67,008.88		-23,000.00		-44,008.88		291.34%		-23,000.00		0.00		-940.00

		74310 IT-drift		-301,956.62		0.00		-301,956.62		ERROR		-1,351,851.65		-1,333,200.00		-18,651.65		101.40%		-1,333,200.00		-1,063,962.06		-2,489,758.91

		74311 Företagsregister näringsliv		0.00		0.00		0.00		ERROR		-4,000.00		0.00		-4,000.00		ERROR		0.00		-9,735.00		-9,735.00

		74312 Dataprogram		-26,784.63		0.00		-26,784.63		ERROR		-576,044.86		-1,039,800.00		463,755.14		55.40%		-1,039,800.00		-211,182.27		-481,621.38

		74313 Licens		-9,522.99		0.00		-9,522.99		ERROR		-163,363.87		-69,532.00		-93,831.87		234.95%		-69,532.00		-138,512.18		-335,598.86

		74314 Underhållsavtal		0.00		0.00		0.00		ERROR		-161,573.06		-782,000.00		620,426.94		20.66%		-782,000.00		-175,541.66		-269,663.97

		74316 Statistik		0.00		0.00		0.00		ERROR		-8,500.00		0.00		-8,500.00		ERROR		0.00		-18,000.00		-24,000.00

		74317 Inkassotjänster		-779.00		0.00		-779.00		ERROR		-13,501.00		-25,000.00		11,499.00		54.00%		-25,000.00		-16,112.00		-21,958.00

		74318 Serviceavtal		-13,201.28		0.00		-13,201.28		ERROR		-105,035.95		-76,000.00		-29,035.95		138.21%		-76,000.00		-187,225.57		-284,708.23

		74319 Datalicens		-100,204.19		0.00		-100,204.19		ERROR		-558,238.64		-578,600.00		20,361.36		96.48%		-578,600.00		-128,407.93		-593,855.30

		74520 Konsulter och föreläsare		-142,824.42		0.00		-142,824.42		ERROR		-1,071,532.48		-1,835,100.00		763,567.52		58.39%		-1,835,100.00		-1,716,329.55		-2,462,343.51

		74523 Tolk		-6,372.10		0.00		-6,372.10		ERROR		-107,876.61		-262,000.00		154,123.39		41.17%		-262,000.00		-113,509.59		-161,293.55

		74524 Konsult näringslivsutveckling		63,600.00		0.00		63,600.00		ERROR		-15,900.00		0.00		-15,900.00		ERROR		0.00		-55,200.00		-443,259.46

		74525 Underhållare		-101,612.00		0.00		-101,612.00		ERROR		-422,307.00		-576,000.00		153,693.00		73.32%		-576,000.00		-376,159.00		-455,790.00

		74526 Revisorer		-106,083.33		0.00		-106,083.33		ERROR		-212,583.33		-357,500.00		144,916.67		59.46%		-357,500.00		-156,726.00		-361,726.00

		74527 Organisationskonsult		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-70,000.00

		74530 Planarkitektkonsult		-15,936.87		0.00		-15,936.87		ERROR		-164,497.10		-500,000.00		335,502.90		32.90%		-500,000.00		-148,589.99		-311,342.10

		74532 Personalrekryteringskonsult		-24,320.00		0.00		-24,320.00		ERROR		-97,807.00		-22,000.00		-75,807.00		444.58%		-22,000.00		-25,739.20		-68,019.20

		74610 Färdiglagade måltider		-1,050.70		0.00		-1,050.70		ERROR		-30,538.60		-9,000.00		-21,538.60		339.32%		-9,000.00		-27,930.93		-62,288.77

		74611 Pedagogiska måltider		-6,570.72		0.00		-6,570.72		ERROR		-16,144.58		-43,274.00		27,129.42		37.31%		-43,274.00		-31,892.72		-53,173.02

		74612 Specialkost		-42,874.04		0.00		-42,874.04		ERROR		-373,234.04		-313,900.00		-59,334.04		118.90%		-313,900.00		-294,898.55		-500,425.91

		74710 Företagshälsovård		-56,387.00		0.00		-56,387.00		ERROR		-362,681.25		-253,000.00		-109,681.25		143.35%		-253,000.00		-63,866.50		-63,866.50

		74711 Sjuk- o friskvårdsanmälan		0.00		0.00		0.00		ERROR		-294,721.25		-482,700.00		187,978.75		61.06%		-482,700.00		-342,866.00		-552,337.00

		74720 Rehabilitering		-1,050.50		0.00		-1,050.50		ERROR		-16,276.00		0.00		-16,276.00		ERROR		0.00		-44,651.50		-166,979.00

		74730 Terminalglasögon		-2,580.25		0.00		-2,580.25		ERROR		-7,914.25		-50,000.00		42,085.75		15.83%		-50,000.00		-32,243.45		-52,213.45

		74740 Friskvårdspeng		-4,675.00		0.00		-4,675.00		ERROR		-118,697.00		-210,000.00		91,303.00		56.52%		-210,000.00		-146,484.50		-291,063.35

		74750 Sjuk o hälsovårdsrelaterade tj		0.00		0.00		0.00		ERROR		-270.00		0.00		-270.00		ERROR		0.00		-11,351.00		-21,544.75

		74910 Övriga främmande tjänster		-33,814.14		0.00		-33,814.14		ERROR		-427,119.23		-665,500.00		238,380.77		64.18%		-665,500.00		-411,791.37		-701,722.88

		74912 Trygghetslarm		-202,292.51		0.00		-202,292.51		ERROR		-745,119.31		-1,220,000.00		474,880.69		61.08%		-1,220,000.00		-135,533.73		-1,247,540.19

		74913 Provtagning livsm/dicksvatten		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		-932.00

		74916 Provtagning övrigt		-5,714.50		0.00		-5,714.50		ERROR		-58,248.60		-200,000.00		141,751.40		29.12%		-200,000.00		-161,719.58		-244,180.43

		75100 Tillfälligt inhyrd personal		-312,472.92		0.00		-312,472.92		ERROR		-604,689.85		-34,000.00		-570,689.85		1,778.50%		-34,000.00		-299,965.18		-427,814.68

		76100 Avgifter (ej bank)		367,373.17		0.00		367,373.17		ERROR		-1,922,918.53		-7,733,200.00		5,810,281.47		24.87%		-7,733,200.00		-2,139,914.93		-4,056,774.97

		76110 Medlemsavgifter		-46,554.52		0.00		-46,554.52		ERROR		-199,835.09		-8,100.00		-191,735.09		2,467.10%		-8,100.00		-253,823.39		-409,616.50

		76111 Regionala organ		-43,605.86		0.00		-43,605.86		ERROR		-307,825.16		-350.00		-307,475.16		87,950.05%		-350.00		-310,814.20		-529,974.50

		76120 Påminnelseavgift		-1,755.00		0.00		-1,755.00		ERROR		-12,622.93		0.00		-12,622.93		ERROR		0.00		-7,679.43		-9,755.00

		76121 Inkassoavgift		-180.00		0.00		-180.00		ERROR		-4,130.00		0.00		-4,130.00		ERROR		0.00		0.00		0.00

		76130 TV-avgift		-8,572.62		0.00		-8,572.62		ERROR		-123,152.70		-119,450.00		-3,702.70		103.10%		-119,450.00		-124,239.71		-233,656.62

		76140 Parkeringskostn P-avgift		-248.82		0.00		-248.82		ERROR		-4,330.73		0.00		-4,330.73		ERROR		0.00		0.00		-4,327.20

		76190 Inträden		-3,200.00		0.00		-3,200.00		ERROR		-26,156.03		0.00		-26,156.03		ERROR		0.00		-3,917.68		-13,800.06

		76510 Avgifter för kurser, konferens		-61,315.63		0.00		-61,315.63		ERROR		-1,082,408.57		-2,545,962.00		1,463,553.43		42.51%		-2,545,962.00		-1,040,889.53		-2,268,445.60

												-60,392,938.65		-111,417,348.00		51,024,409.35		ERROR		-111,417,348.00		-59,472,642.83		-109,996,418.53



		 Verksamhetens kostnader		-26,809,617.28		0.00		-26,809,617.28		0.00%		-376,091,583.84		-631,193,870.00		255,102,286.16		ERROR		-631,193,870.00		-375,950,672.95		-652,588,421.33

		79200 Avskr byggnader, tekn		-1,426,352.79		0.00		-1,426,352.79		ERROR		-9,305,339.62		-25,000,000.00		15,694,660.38		37.22%		-25,000,000.00		-9,912,109.04		-16,715,434.37

		79300 Avskr maskiner och inv		-253,935.09		0.00		-253,935.09		ERROR		-1,687,292.96		0.00		-1,687,292.96		ERROR		0.00		-1,444,239.84		-2,622,129.09

		 Avskrivningar		-1,680,287.88		0.00		-1,680,287.88		0.00%		-10,992,632.58		-25,000,000.00		14,007,367.42		ERROR		-25,000,000.00		-11,356,348.88		-19,337,563.46



		 Verksamhetens nettokostnader		-16,156,185.03		0.00		-16,156,185.03		0.00%		-331,168,147.22		-570,680,045.00		239,511,897.78		ERROR		-570,680,045.00		-328,033,200.09		-565,025,424.10

		80100 Allmän kommunalskatt		39,109,449.00		0.00		39,109,449.00		ERROR		273,766,146.00		465,354,000.00		-191,587,854.00		58.83%		465,354,000.00		265,519,475.00		455,176,240.00

		80510 Slutavräkn kommunalskatt fg år		3,971,630.00		0.00		3,971,630.00		ERROR		441,000.00		0.00		441,000.00		ERROR		0.00		-1,305,508.00		-1,476,324.00

		80520 Slutavräkn kommunalskatt innev		-2,945,000.00		0.00		-2,945,000.00		ERROR		-2,945,000.00		0.00		-2,945,000.00		ERROR		0.00		10,033.00		-612,013.00

		 Skatteintäkter		40,136,079.00		0.00		40,136,079.00		0.00%		271,262,146.00		465,354,000.00		-194,091,854.00		ERROR		465,354,000.00		264,224,000.00		453,087,903.00

		82100 Inkomstutjämningsbidrag		9,411,461.00		0.00		9,411,461.00		ERROR		65,880,233.00		109,669,000.00		-43,788,767.00		60.07%		109,669,000.00		63,886,803.00		109,520,228.00

		82400 Regleringsbidrag		587,409.00		0.00		587,409.00		ERROR		4,111,868.00		0.00		4,111,868.00		ERROR		0.00		920,607.00		1,578,182.00

		82800 Kommunal fastighetsavgift		3,800,232.00		0.00		3,800,232.00		ERROR		12,463,687.00		21,238,000.00		-8,774,313.00		58.69%		21,238,000.00		12,289,429.00		21,126,080.00

		82900 Generella bidrag från staten		358,882.00		0.00		358,882.00		ERROR		2,512,174.00		0.00		2,512,174.00		ERROR		0.00		4,851,844.00		7,900,480.00

		83400 Regleringsavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		4,392,000.00		-4,392,000.00		0.00%		4,392,000.00		0.00		0.00

		83500 Kostnadsutjämningsavgift		-960,302.00		0.00		-960,302.00		ERROR		-6,722,114.00		-10,299,000.00		3,576,886.00		65.27%		-10,299,000.00		-8,673,531.00		-14,868,906.00

		83600 Avgift till LSS-utjämningen		-406,992.00		0.00		-406,992.00		ERROR		-2,848,952.00		-4,966,000.00		2,117,048.00		57.37%		-4,966,000.00		-3,260,091.00		-5,588,721.00

		 Generella statsbidrag & utjämn		12,790,690.00		0.00		12,790,690.00		0.00%		75,396,896.00		120,034,000.00		-44,637,104.00		ERROR		120,034,000.00		70,015,061.00		119,667,343.00

		84120 Utdelning aktier/andelar andra		0.00		0.00		0.00		ERROR		940,614.00		0.00		940,614.00		ERROR		0.00		1,412,484.00		1,412,484.00

		84400 Ränteintäkt likvidamedel		0.00		0.00		0.00		ERROR		720.00		1,000,000.00		-999,280.00		0.07%		1,000,000.00		25,656.00		60,166.15

		84500 Ränteintäkter kundfordringar		0.00		0.00		0.00		ERROR		968.00		0.00		968.00		ERROR		0.00		105.00		618.00

		84900 Övriga finansiella intäkt		411,752.00		0.00		411,752.00		ERROR		444,151.00		0.00		444,151.00		ERROR		0.00		2,112,211.00		1,744,875.00

		84911 Borgensavgift		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		0.00		0.00		ERROR		0.00		1,610.00		454,168.00

		84990 Internränteintäkt		443,416.37		0.00		443,416.37		ERROR		2,899,415.68		0.00		2,899,415.68		ERROR		0.00		2,974,578.45		5,062,547.70

		 Finansiella intäkter		855,168.37		0.00		855,168.37		0.00%		4,285,868.68		1,000,000.00		3,285,868.68		ERROR		1,000,000.00		6,526,644.45		8,734,858.85

		85220 Räntekostnader långfr lån		-353,076.20		0.00		-353,076.20		ERROR		-906,982.36		-4,000,000.00		3,093,017.64		22.67%		-4,000,000.00		-947,739.47		-1,526,843.43

		85290 Övriga räntekostnader		-58.00		0.00		-58.00		ERROR		-536.26		0.00		-536.26		ERROR		0.00		-18,955.76		-18,986.98

		85300 Ränta pensionsskuld		-1,404,895.40		0.00		-1,404,895.40		ERROR		-1,404,895.40		0.00		-1,404,895.40		ERROR		0.00		-849,695.80		-1,090,640.65

		85500 Dröjsmålsränta leverantörsfakt		-1,411.16		0.00		-1,411.16		ERROR		-12,509.87		0.00		-12,509.87		ERROR		0.00		-18,030.78		-23,530.87

		85700 Bankavgifter		-6,892.20		0.00		-6,892.20		ERROR		-73,245.95		0.00		-73,245.95		ERROR		0.00		-61,623.80		-106,584.35

		85990 Internräntekostnad		-443,416.37		0.00		-443,416.37		ERROR		-2,899,415.68		0.00		-2,899,415.68		ERROR		0.00		-2,974,578.45		-5,062,547.70

		 Finansiella kostnader		-2,209,749.33		0.00		-2,209,749.33		0.00%		-5,297,585.52		-4,000,000.00		-1,297,585.52		ERROR		-4,000,000.00		-4,870,624.06		-7,829,133.98

		 Finansposter		51,572,188.04		0.00		51,572,188.04		0.00%		345,647,325.16		582,388,000.00		-236,740,674.84		ERROR		582,388,000.00		335,895,081.39		573,660,970.87

		 Resultat före extraord.poster		35,416,003.01		0.00		35,416,003.01		0.00%		14,479,177.94		11,707,955.00		2,771,222.94		123.67%		11,707,955.00		7,861,881.30		8,635,546.77

		Årets resultat		35,416,003.01		0.00		35,416,003.01		0.00%		14,479,177.94		11,707,955.00		2,771,222.94		123.67%		11,707,955.00		7,861,881.30		8,635,546.77





5 .Balansräkning







		Balansräkningen

		Nedan granskas balansposterna översiktligt och avstämning görs mot underlag för väsentliga poster. 

		En analytisk granskning av väsentliga poster görs och kommenteras kort, väsentliga avvikelser följs upp med förfrågningar, det vill säga 

		förklaringar från ekonomiavdelningen/ledningen inhämtas. Detaljgranskar görs enbart om det är väsentliga avvikelser.  

		RKR 17 - Värderingar, klassificeringar och periodiseringar i delårsrapporter kan dock i högre grad än i årsredovisningar grunda sig på uppskattningar och bedömningar.



		Översiktligt har en okulär avstämning gjorts av att samtliga bokslutsbilagor är signerade av ansvarig för kontot per ansvar, (dvs att det kan finnas flera bokslutsbilagor för samma konto) samt att erforderliga bilagor finns på plats för posten. 





				Kommunen														Kommunkoncernen				Ref.		Kommentar/anlys

				Budget		31-Jul		31-Jul		31-Dec		Skillnad B.-0831		Förändr.				31-Aug		31-Aug

				2019		2019		2018		2018				1231-0831				2019		2018

		Anläggningstillgångar

		Immateriella anläggningstillgångar		0								0		0

		Materiella anläggningstillgångar		337,006		353,080		330,712		344,600		-16,074		-8,480				0		659,337

		Mark, byggnader och tekniska anläggningar		327,732		343,215		321,419		334,232		-15,483		-8,983						585,879

		Maskiner och inventarier		9,274		9,865		9,293		10,368		-591		503						73,458

		Finansiella anläggningstillgångar		75,778		75,636		75,691		75,679		142		43						16,783				Avser främs ägande i DB, ingen värdering av dessa har gjort. Påtalas i rapporten



		Summa anläggningstillgångar		412,784		428,716		406,403		420,279						 		0		676,120				Anläggningstillgångar stäms av mot anläggningsregister, se 1. nedan. 



		Bidrag till infrastruktur		9,355		9,454		9,969		9,754										9,969				Förändringen består av årets avskrivning, samma takt som tidigare år. 514 tkr per å och sju månader blir 300 tkr. 



		Omsättningstillgångar

		Förråd mm		400		254		413		276		146		22						445				Se punkt 2. nedan.

		Fordringar		47,632		46,456		45,570		44,899		1,176		-1,557						80,912				Större poster har stämts av se flik 5.1. Har tittat på bilagor och inte sett någr konstigheter

		Kortfristiga placeringar										0		0						0

		Kassa och bank		165,150		197,538		190,138		191,793		-32,388		-5,745						190,138				Har stämt av större delen av posten under flik 5.1, stämt av mot kontoutdrag u.a. 



		Summa omsättningstillgångar 		213,182		244,248		236,121		236,968						 		0		271,495



		Summa tillgångar		635,321		682,418		652,493		667,001						 		0		957,584



		Eget kapital

		Årets resultat		11,708		14,479		7,862		8,636		-2,771		-5,843						8,743				Åretsts resultat stämmer med RR. 

		Övrigt eget kapital		165,686		210,906		202,270		202,270		-45,220		-8,636						182,391				Förändringen mot IB består av periodens resultat, u.a. 



		Summa eget kapital		177,394		225,385		210,132		210,906						 		0		191,134



		Avsättningar

		Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		43,719		45,294		44,369		44,362		-1,575		-932						45,062				Har stämt av pensionsavsättningarna mot underlag från främst KPA och inte funnit några avvikelser. 

		Andra avsättningar		0		0		0		0		0		0						0



		Summa avsättningar		43,719		45,294		44,369		44,362						 		0		45,062



		Skulder

		Långfristiga skulder		275,500		272,459		279,162		272,804		3,041		345						592,711				Stämt av större delen mot underlag från Kommuninvest, Stadshypotek och Swedbank, ej funnit några avvikelser. 

		Kortfristiga skulder		138,707		139,279		118,829		138,928		-572		-351						128,676				Har stämt av större poster mot underlag,e x KPA, bank, Skatteverket mm Har inte funnit något avvikande. 



		Summa skulder		414,207		411,738		397,991		411,732						 		0		721,387



		Summa eget kapital, avsättningar och skulder		635,320		682,417		652,492		667,000						 		0		957,583



				Kommunen														Kommunkoncernen

		Belopp i mnkr		Budget		31-Dec		31-Aug		31-Dec		Skillnad B.-0831		Förändr.				31-Aug		31-Aug

				2019		2020		2019		2019				1231-0831				2019		2018

		Balansomslutning		0		2,304				2,140		-2,304		-164				0		957,584

		Redovisat eget kapital		0		1,408				1,349		-1,408		-59				0		191,134

		Ansvarsförbindelser, pensioner				437				449		-437		12

		Eget kapital inkl ansvarsförbindelse		0		971				900		-971		-71				0		191,134

		Redovisad soliditet		ERROR		61.1%		ERROR		63.0%		ERROR		0.0192627207				ERROR		20.0%

		Anläggningstillgångar				2,004				1,952

		Omsättningstillgångar		0		297				185		-297		-112				0		271,495

		Avsättningar				49				52		-49		3

		Långfristiga skulder		275,500		573				482		274,927		-91				0		592,711

		Kortfristiga skulder		138,707		274				257		138,433		-17				0		128,676

		Balanslikviditet		0.0%		108.4%		ERROR		72.0%		-1.0839416058		-0.3640972479				ERROR		211.0%

		Balanslikviditet		ERROR		4520.5%		ERROR		7223.8%		ERROR		27.0324506325				ERROR		0.0%



		1. Anläggningstillgångar

		Nedan har avstämning gjort mot anläggningsregister. 

				HB		Anläggningsregister				Diff.		Ref. 		Kommentar

		- Immateriella anläggningstillgångar		0		0				0				E.T. har inga immateriella AT

		- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		343,214,640		0				343214640

		- Maskiner och inventarier		9865089		0				9865089

		- Finansiella anläggningstillgångar		0		0				0				E.T de har inga placeringar utan det som är fin AT är främst DB, ingen ytterligare granskning kommer ske. 

		Kontrollberäkning av avskrivningstider har gjorts stickprovsmässigt från varje anläggningsregister. 

				Enl. HB		Enl. red.princ.								Kommentar

		- Immateriella anläggningstillgångar												E.T har inga immateriella AT

		- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

		- Maskiner och inventarier

		- Finansiella anläggningstillgångar												E.T de har inga placeringar utan det som är fin AT är främst DB, ingen ytterligare granskning kommer ske. 

		2. Förråd mm

		Största andelen av Förråd mm utgörs av exploateringsverksamhet.

		Förråd för denna kommun avser lager, förbrukningsvaror som flera olika verksamheter har. Ca 250 tkr och ingen ytterligare granskning sker.



		Kommentar

		Se kommentar ovan. 



		Slutsats
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5.1 BR på kontonivå

																6000000		M

																4500000		PM (50-75% av M)

																300000		AMPT (3-5% av M)

		Balansräkning på kontonivå

		För poster vilka överstiger tröskelvärde i form av PM, granskas ockulärt mot bokslutsspec. samt tillhörande underlag.

		Underlag för poster där osäkerhet råder tas ytterligare underlag in som revisionsbevis. 

		För BR i original se flik 5.2. 

		Tröskelvärde:		2250000

		[Gula områden ifylles av endera uppgifter från BR alt. notering vid prickning av delårsrapport]

		Konto		Kontonamn		CY		PY		Förändring		Förändring i %		Överstiger PM		Granskas vidare mot underlag		Prickad ua mot DR.		Ref.		Kommentar

				11100 Markreserv		31,397,920.55		31,397,920.55		0.00		0.0%		Ja		JA		Ok				Har stämt av bilaga, HB och anlägg register och alla visar på samma belopp,ingen förändring mot IB. Detta bedöms rimligt då vi inte kan se några vinster eller förluster i RR. 

				11200 Verksamhetsfastigheter		536,078,520.94		523,275,904.57		-12,802,616.37		-2.4%		Ja		JA

				11290 Ack. avskrivning vht.fastigh.		-330,857,074.15		-323,385,594.10		7,471,480.05		-2.3%		Nej		NEJ

				11300 Fastigheter affärsverksamhet		875,536.00		875,536.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				11390 Ack.avskr. fastigh. affärsvht		-875,536.00		-875,536.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				11400 Publika fastigheter		129,849,762.99		118,582,692.96		-11,267,070.03		-9.5%		Ja		JA

				11490 Ack.avskr. publika fastigheter		-75,942,529.06		-74,113,130.32		1,829,398.74		-2.5%		Nej		NEJ

				11500 Fastigheter för annan vht		853,352.50		0.00		-853,352.50		ERROR		Nej		NEJ

				11590 Ack. avskr.industrifastigheter		-4,460.83		0.00		4,460.83		ERROR		Nej		NEJ

				11700 Pågående ny, till o ombyggnad		51,839,147.71		58,473,876.53		6,634,728.82		11.3%		Ja		JA

				 Mark, byggn & tekn anläggning.		343,214,640.65		334,231,670.19		-8,982,970.46		-2.7%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				12100 Maskiner		340,000.00		0.00		-340,000.00		ERROR		Nej		NEJ

				12190 Ack. avskrivning maskiner		-17,139.67		0.00		17,139.67		ERROR		Nej		NEJ

				12200 Inventarier		58,716,452.56		58,066,235.97		-650,216.59		-1.1%		Ja		JA

				12290 Ack. avskrivning inventarier		-50,684,400.19		-49,359,388.45		1,325,011.74		-2.7%		Nej		NEJ

				12300 Byggnadsinventarier		194,483.70		0.00		-194,483.70		ERROR		Nej		NEJ

				12390 Ack. avskrivning byggnadsinven		-5,901.63		0.00		5,901.63		ERROR		Nej		NEJ

				12400 Bilar och andra transportmedel		2,920,852.00		2,920,852.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				12490 Ack. avskr. bilar, transportm.		-1,776,500.09		-1,578,498.00		198,002.09		-12.5%		Nej		NEJ

				12600 Förbättringsutg. annans fastig		2,883,746.14		2,883,746.14		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				12690 Ack.avsk. förbättr.utg annans		-2,706,503.47		-2,565,265.64		141,237.83		-5.5%		Nej		NEJ

				 Maskiner och inventarier		9,865,089.35		10,367,682.02		502,592.67		4.8%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				13200 Aktier och andelar		61,230,113.00		61,230,113.00		0.00		0.0%		Ja		JA		Ok				Stämt av bilaga och HB, u.a. Detta konto avser ägandet av DB. Har ej värderats något nu vid delåret

				13530 Kommuninvest ekonomisk fö		4,198,324.00		4,198,324.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				13531 Kommuninvest förlagslån		2,200,000.00		2,200,000.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				13540 Wirsbo ryttarförening		0.00		30,000.00		30,000.00		100.0%		Nej		NEJ

				13550 VAFAB- Reversfordran		2,196,068.00		2,196,068.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				13590 Andra långfristiga fordr		5,811,630.00		5,824,130.00		12,500.00		0.2%		Ja		JA		Ok				Avser fordran på Surahammars Folkets Hus förening och under året har de betalat av 12 500 kr, de senast åren har de betalat av 12,5 gggr 2. Bedöms rimligt och accepteras

				 Finans. anläggn.tillgångar		75,636,135.00		75,678,635.00		42,500.00		0.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Anläggningstillgångar		428,715,865.00		420,277,987.21		-8,437,877.79		-2.0%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				13900 Bidrag till statlig infrastruk		12,841,764.00		12,841,764.00		0.00		0.0%		Ja		JA						Ingen förändring, bedöms ok

				13990 Ack.upplösning bidrag infrastr		-3,387,783.00		-3,087,600.00		300,183.00		-9.7%		Nej		NEJ

				 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		9,754,164.00		300,183.00		3.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		9,754,164.00		300,183.00		3.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				14300 Lager- bokslutskonto		253,842.20		275,735.36		21,893.16		7.9%		Nej		NEJ

				 Förråd/exploatering		253,842.20		275,735.36		21,893.16		7.9%		Nej		NEJ

				15100 Kundfordringar		3,377,246.31		6,183,538.01		2,806,291.70		45.4%		Nej		NEJ

				15155 Kundfordringar interna		74,081.00		0.00		-74,081.00		ERROR		Nej		NEJ

				16100 Handkassa		1,522.00		1,849.00		327.00		17.7%		Nej		NEJ

				16101 Handkassa arbetsterapin		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16110 Förskott		17,165.84		23,714.83		6,548.99		27.6%		Nej		NEJ

				16120 Pers löneskuld brutto		31,802.77		47,926.99		16,124.22		33.6%		Nej		NEJ

				16130 Pers löneskuld netto		0.00		14,394.15		14,394.15		100.0%		Nej		NEJ

				16150 Växelkassa		9,000.00		8,700.00		-300.00		-3.4%		Nej		NEJ

				16310 Ränta o interna mellanhavande		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16500 Fordringar hos staten		12,830,059.00		10,473,735.00		-2,356,324.00		-22.5%		Ja		JA		Ok				Avser fastighetsavgift  från staten. Beloppet är avstämt mot SKL cirkulär 18:67, u.a. 

				16510 Avräkning skattekonto		351,068.00		520,394.00		169,326.00		32.5%		Nej		NEJ

				16511 Prelskatt		9,112,656.00		5,565,538.00		-3,547,118.00		-63.7%		Ja		JA		Ok				Stämt av IB och summerat året betalningar  och stämt av dem mot underlag från Skatteverket, u.a. 

				16600 Främmande medel		-50,177.50		3,769.00		53,946.50		1431.3%		Nej		NEJ

				16620 KPA		0.00		-39,471.25		-39,471.25		100.0%		Nej		NEJ

				16650 SHR naturvårdsfond		13,750.00		8,850.00		-4,900.00		-55.4%		Nej		NEJ

				16651 Albert och Lisa stiftelse		45,821.00		45,821.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				16652 Skog & jordbruk stiftelse		-3,500.00		-3,500.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				16690 Andra kortfristiga fordringar		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16699 Öresutjämning		-68.20		0.00		68.20		ERROR		Nej		NEJ

				16710 Ing moms - skattsk verksamhet		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				16770 Ing. moms - momsersättning		0.00		6,572.75		6,572.75		100.0%		Nej		NEJ

				16800 Fordran moms redov. konto		2,332,474.46		227,828.46		-2,104,646.00		-923.8%		Nej		NEJ

				16910 Värderegl.diverse kortfr.fordr		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				17100 Förutbetalda kostnader		86,634.00		392,467.72		305,833.72		77.9%		Nej		NEJ

				17500 Upplupna intäkter kundfordr.		9,591,536.33		16,779,556.66		7,188,020.33		42.8%		Ja		JA

				17600 Upplupna ränteintäkter		409,405.00		0.00		-409,405.00		ERROR		Nej		NEJ

				17800 Upplupna skatteintäkter		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				17900 Övriga interimsfordringar		3,404,020.42		1,271,292.44		-2,132,727.98		-167.8%		Nej		NEJ

				17990 Interimsfordr.periodis.lev.fak		4,821,151.25		3,366,304.30		-1,454,846.95		-43.2%		Ja		JA						Avser lev skulder vid registeringen läggs in med periodiseringar, inga manuella bokningar sker. Främst bara små belopp, några över AMPT. Risken för fel bedöms liten och granskas inte vidare. 

				 Kortfristiga fordringar		46,455,647.68		44,899,281.06		-1,556,366.62		-3.5%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				19110 Kassa Ekängsbadet		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				19120 Handkassa Biblioteket		-7,347.00		-1,027.00		6,320.00		-615.4%		Nej		NEJ

				19130 Arbetscenter loppis		4,859.00		5,425.00		566.00		10.4%		Nej		NEJ

				19140 Arbetscenter Café		3,181.80		0.00		-3,181.80		ERROR		Nej		NEJ

				19400 Swedbank 104.116.673-5		168,804,945.55		160,827,300.86		-7,977,644.69		-5.0%		Ja		JA		Ok				Avstämt mot bankkontoutdrag, u.a. 

				19410 Swedbank 104.118.316-9		354,428.76		226,751.52		-127,677.24		-56.3%		Nej		NEJ

				19600 Koncernkonto 923.756.686-5		-197,537,119.32		-191,788,360.90		5,748,758.42		-3.0%		Nej		NEJ

				19601 Omföring koncern bokslut		28,377,745.01		30,734,308.52		2,356,563.51		7.7%		Ja		JA		Ok				Avstämt mot bankkontoutdrag, u.a. 

				19610 SFAB nr 114.313.648-7		9,837,274.96		13,537,325.86		3,700,050.90		27.3%		Ja		JA		Ok				Ok mot Saldorapport valutakoncernkonto, u.a. 

				19620 SKTAB nr 923.756.688-1		18,540,470.05		17,196,982.66		-1,343,487.39		-7.8%		Ja		JA		Ok				Ok mot Saldorapport valutakoncernkonto, u.a. 

				19630 Kommun nr 104.116.673-5		168,804,945.55		160,827,300.86		-7,977,644.69		-5.0%		Ja		JA		Ok				Ok mot Saldorapport valutakoncernkonto, u.a. 

				19640 Kommunkonto 104 118 316-9		354,428.76		226,751.52		-127,677.24		-56.3%		Nej		NEJ

				 Kassa och bank		197,537,813.12		191,792,758.90		-5,745,054.22		-3.0%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Omsättningstillgångar		244,247,303.00		236,967,775.32		-7,279,527.68		-3.1%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				 Tillgångar		682,417,149.00		666,999,926.53		-15,417,222.47		-2.3%		Ja		JA						Summering granskas ej vidare

				20100 Eget kapital, ingående värde		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				 Eget kapital		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				 Eget kapital		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				22100 Avs.f.pensioner bland.mod		-33,268,996.00		-32,375,000.00		893,996.00		-2.8%		Nej		NEJ

				22120 Pensionsskuld MBR		-3,914,791.00		-4,008,791.00		-94,000.00		2.3%		Nej		NEJ

				22200 Avsättn.f.garanti-,vissti		-31,000.00		-100,000.00		-69,000.00		69.0%		Nej		NEJ

				22500 Avs. Särskild löneskatt		-8,079,240.00		-7,878,000.00		201,240.00		-2.6%		Nej		NEJ

				22800 Härledd PO		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				22830 Avsättning Citybanan		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				 Avsättningar		-45,294,027.00		-44,361,791.00		932,236.00		-2.1%		Nej		NEJ

				 Avsättningar		-45,294,027.00		-44,361,791.00		932,236.00		-2.1%		Nej		NEJ

				23414 FSB 265.437.795-7		-6,608,812.00		-6,608,812.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				23444 Kommuninvest, 72687		-25,910,000.00		-26,150,000.00		-240,000.00		0.9%		Nej		NEJ

				23445 Kommuninvest, 55810		-31,000,000.00		-31,200,000.00		-200,000.00		0.6%		Nej		NEJ

				23447 Kommuninvest, 90293 ( 65198)		-28,390,000.00		-28,630,000.00		-240,000.00		0.8%		Nej		NEJ

				23448 Kommuninvest, 70536		-28,475,000.00		-28,595,000.00		-120,000.00		0.4%		Nej		NEJ

				23449 Kommuninvest, 81692		-28,510,000.00		-28,660,000.00		-150,000.00		0.5%		Nej		NEJ

				23451 Kommuninvest, 38356		-45,000,000.00		-45,000,000.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				23453 Kommuninvest, 102593 (71010)		-29,600,000.00		-29,750,000.00		-150,000.00		0.5%		Nej		NEJ

				23454 Kommuninvest, 80346 (79393)		-11,300,000.00		-11,540,000.00		-240,000.00		2.1%		Nej		NEJ

				23456 Kommuninvest 23310		-14,240,000.00		-14,560,000.00		-320,000.00		2.2%		Nej		NEJ

				23457 Kommuninvest, 52745		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				23458 Kommuninvest 57080		-17,000,000.00		-17,000,000.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				23484 Stadshypotek 75763 220305		-6,410,244.00		-6,445,272.00		-35,028.00		0.5%		Nej		NEJ

				23880 Skuld för investeringsbidrag		-3,926,064.00		-2,488,545.00		1,437,519.00		-57.8%		Nej		NEJ

				23890 Ack.upplösn.investeringsbidrag		1,020,933.89		933,421.71		-87,512.18		-9.4%		Nej		NEJ

				23930 Nästa års amorteringar		2,890,056.00		2,890,056.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				 Långfristiga skulder		-272,459,130.11		-272,804,151.29		-345,021.18		0.1%		Nej		NEJ

				24200 Kortfr. del av långfr.skuld		-2,890,056.00		-2,890,056.00		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				24600 Kortfr. skuld till koncenrftg		-28,377,745.01		-30,734,308.52		-2,356,563.51		7.7%		Nej		NEJ

				25100 Leverantörsskulder		-19,955,400.24		-30,085,695.66		-10,130,295.42		33.7%		Nej		NEJ

				25120 Leverantrösskulder interna		-74,081.00		0.00		74,081.00		ERROR		Nej		NEJ

				25199 Ankomstreg.leverantörsfaktura		8,303,380.84		4,354,427.94		-3,948,952.90		-90.7%		Ja		JA						När de kommer in i systemet inga ytterligare granskning. 

				25600 Ifo-fil		-32,172.33		-7,846.13		24,326.20		-310.0%		Nej		NEJ

				26110 Utgående moms 25% förs.inom Sv		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26200 Utgående moms 12%		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26300 Utgående moms 6%		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26700 Skattekonto, Skatteverket		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				26800 Moms, redovisningskonto		-125,924.00		3,633,033.00		3,758,957.00		103.5%		Nej		NEJ

				27100 Personalens källskatt		-6,918,772.00		-6,238,311.64		680,460.36		-10.9%		Nej		NEJ

				27300 Införsel		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				27400 Intresseavdrag		-18.00		34.00		52.00		152.9%		Nej		NEJ

				27500 Nettolöner		-15,825.83		-15,825.83		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				27800 Öresutjämning		884.32		0.00		-884.32		ERROR		Nej		NEJ

				27810 Nettolön utbetalning		-0.26		-0.26		0.00		0.0%		Nej		NEJ

				27960 Löneväxling pension		-351,758.00		-267,468.00		84,290.00		-31.5%		Nej		NEJ

				28100 Skulder till staten		-73,036.00		0.00		73,036.00		ERROR		Nej		NEJ

				28202 MJ		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				28203 G.E		-1,434.00		-12,908.05		-11,474.05		88.9%		Nej		NEJ

				28510 Flyktingfond		-5,578,338.94		-5,385,932.94		192,406.00		-3.6%		Nej		NEJ

				28511 Fond- flyktingungdomar		0.00		0.00		0.00		ERROR		Nej		NEJ

				28990 Övriga kortfristiga skulder		-24,869.07		-23,419.07		1,450.00		-6.2%		Nej		NEJ

				29100 Upplupna löner		-4,384,116.39		-3,584,313.72		799,802.67		-22.3%		Nej		NEJ

				29200 Upplupna semesterlöner		-14,734,873.45		-19,680,700.07		-4,945,826.62		25.1%		Nej		NEJ

				29310 Upplupna sociala avgifter		-9,892,888.27		-7,381,447.00		2,511,441.27		-34.0%		Nej		NEJ

				29330 Uppl. särskild lönesk pension		-8,497,794.00		-6,545,834.00		1,951,960.00		-29.8%		Nej		NEJ

				29340 Upplupen särsk.lönesk.utb.pens		-4,658,163.00		-2,984,708.00		1,673,455.00		-56.1%		Nej		NEJ

				29400 Upplupna räntekostnader		-223,792.09		-110,592.32		113,199.77		-102.4%		Nej		NEJ

				29500 Förutbetalda hyresintäkter		0.00		-471,730.00		-471,730.00		100.0%		Nej		NEJ

				29600 Upplup. Pens.kostn avg.bestämd		-21,902,000.00		-13,856,000.00		8,046,000.00		-58.1%		Nej		NEJ

				29700 Förbet. intäkt/upplup. kostn.		-260,906.26		-1,258,947.46		-998,041.20		79.3%		Nej		NEJ

				29800 Skatteskulder		-3,157,424.00		-4,184,054.00		-1,026,630.00		24.5%		Nej		NEJ

				29900 Övriga interimsskulder		-14,178,818.88		-7,114,854.13		7,063,964.75		-99.3%		Nej		NEJ

				29910 För.utb. Statsbidrag		-1,163,797.92		-598,990.58		564,807.34		-94.3%		Nej		NEJ

				29990 Interimssk. periodis. lev.fakt		-109,547.96		-3,482,009.59		-3,372,461.63		96.9%		Nej		NEJ

				 Kortfristiga skulder		-139,279,287.74		-138,928,458.03		350,829.71		-0.3%		Nej		NEJ

				 Skulder		-411,738,417.85		-411,732,609.32		5,808.53		-0.0%		Nej		NEJ

				 Eget kap.Avsätt&Skulder		-667,937,971.06		-666,999,926.53		938,044.53		-0.1%		Nej		NEJ

						14,479,177.94		0.00		-14,479,177.94		ERROR		Ja		JA						Summering granskas ej vidare





5.2 BR på kontonivå Org.



						9/18/19 13:56		ckvist

						9/18/19 13:56		ckvist

		Balansräkning på kontonivå original från kund.



		Nedan är BR så som den erhölls från kund. Ingen sortering eller bearbetning har skett av denna. 

		Genomförd avstämning mot Delårsrapport finns dokumenterad under flik 5.1. 



		Period		2019-07 



		Balansräkning		UTFALL Ack		Perioden		Ingående 
balans		Periodens 
IB		Periodens 
förändring		Utgående 
balans		Årets 
förändring		Årets 
UB

		11100 Markreserv		31,397,920.55		0		31,397,920.55		31,397,920.55		0.00		31,397,920.55		0		31,397,920.55

		11200 Verksamhetsfastigheter		536,078,520.94		6,067,013		523,275,904.57		530,011,507.93		12,802,616.37		536,078,520.94		12,802,616		536,078,520.94

		11290 Ack. avskrivning vht.fastigh.		-330,857,074.15		-1,128,910		-323,385,594.10		-329,728,164.49		-7,471,480.05		-330,857,074.15		-7,471,480		-330,857,074.15

		11300 Fastigheter affärsverksamhet		875,536.00		0		875,536.00		875,536.00		0.00		875,536.00		0		875,536.00

		11390 Ack.avskr. fastigh. affärsvht		-875,536.00		0		-875,536.00		-875,536.00		0.00		-875,536.00		0		-875,536.00

		11400 Publika fastigheter		129,849,762.99		0		118,582,692.96		129,849,762.99		11,267,070.03		129,849,762.99		11,267,070		129,849,762.99

		11490 Ack.avskr. publika fastigheter		-75,942,529.06		-295,176		-74,113,130.32		-75,647,352.91		-1,829,398.74		-75,942,529.06		-1,829,399		-75,942,529.06

		11500 Fastigheter för annan vht		853,352.50		0		0.00		853,352.50		853,352.50		853,352.50		853,353		853,352.50

		11590 Ack. avskr.industrifastigheter		-4,460.83		-2,267		0.00		-2,193.85		-4,460.83		-4,460.83		-4,461		-4,460.83

		11700 Pågående ny, till o ombyggnad		51,839,147.71		-5,239,664		58,473,876.53		57,078,811.35		-6,634,728.82		51,839,147.71		-6,634,729		52,678,315.77

		 Mark, byggn & tekn anläggning.		343,214,640.65		-599,003		334,231,670.19		343,813,644.07		8,982,970.46		343,214,640.65		8,982,970		344,053,808.71

		12100 Maskiner		340,000.00		0		0.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000		340,000.00

		12190 Ack. avskrivning maskiner		-17,139.67		-5,775		0.00		-11,364.35		-17,139.67		-17,139.67		-17,140		-17,139.67

		12200 Inventarier		58,716,452.56		71,428		58,066,235.97		58,645,024.13		650,216.59		58,716,452.56		650,217		58,716,452.56

		12290 Ack. avskrivning inventarier		-50,684,400.19		-196,900		-49,359,388.45		-50,487,500.53		-1,325,011.74		-50,684,400.19		-1,325,012		-50,684,400.19

		12300 Byggnadsinventarier		194,483.70		0		0.00		194,483.70		194,483.70		194,483.70		194,484		194,483.70

		12390 Ack. avskrivning byggnadsinven		-5,901.63		-1,654		0.00		-4,247.38		-5,901.63		-5,901.63		-5,902		-5,901.63

		12400 Bilar och andra transportmedel		2,920,852.00		0		2,920,852.00		2,920,852.00		0.00		2,920,852.00		0		2,920,852.00

		12490 Ack. avskr. bilar, transportm.		-1,776,500.09		-28,953		-1,578,498.00		-1,747,546.93		-198,002.09		-1,776,500.09		-198,002		-1,776,500.09

		12600 Förbättringsutg. annans fastig		2,883,746.14		0		2,883,746.14		2,883,746.14		0.00		2,883,746.14		0		2,883,746.14

		12690 Ack.avsk. förbättr.utg annans		-2,706,503.47		-20,653		-2,565,265.64		-2,685,850.77		-141,237.83		-2,706,503.47		-141,238		-2,706,503.47

		 Maskiner och inventarier		9,865,089.35		-182,507		10,367,682.02		10,047,596.01		-502,592.67		9,865,089.35		-502,593		9,865,089.35

		13200 Aktier och andelar		61,230,113.00		0		61,230,113.00		61,230,113.00		0.00		61,230,113.00		0		61,230,113.00

		13530 Kommuninvest ekonomisk fö		4,198,324.00		0		4,198,324.00		4,198,324.00		0.00		4,198,324.00		0		4,198,324.00

		13531 Kommuninvest förlagslån		2,200,000.00		0		2,200,000.00		2,200,000.00		0.00		2,200,000.00		0		2,200,000.00

		13540 Wirsbo ryttarförening		0.00		-30,000		30,000.00		30,000.00		-30,000.00		0.00		-30,000		0.00

		13550 VAFAB- Reversfordran		2,196,068.00		0		2,196,068.00		2,196,068.00		0.00		2,196,068.00		0		2,196,068.00

		13590 Andra långfristiga fordr		5,811,630.00		0		5,824,130.00		5,811,630.00		-12,500.00		5,811,630.00		-12,500		5,811,630.00

		 Finans. anläggn.tillgångar		75,636,135.00		-30,000		75,678,635.00		75,666,135.00		-42,500.00		75,636,135.00		-42,500		75,636,135.00

		 Anläggningstillgångar		428,715,865.00		-811,510		420,277,987.21		429,527,375.08		8,437,877.79		428,715,865.00		8,437,878		429,555,033.06

		13900 Bidrag till statlig infrastruk		12,841,764.00		0		12,841,764.00		12,841,764.00		0.00		12,841,764.00		0		12,841,764.00

		13990 Ack.upplösning bidrag infrastr		-3,387,783.00		-300,183		-3,087,600.00		-3,087,600.00		-300,183.00		-3,387,783.00		-300,183		-3,087,600.00

		 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00		9,754,164.00		-300,183.00		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00

		 Bidrag till infrastruktur		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00		9,754,164.00		-300,183.00		9,453,981.00		-300,183		9,754,164.00

		14300 Lager- bokslutskonto		253,842.20		-21,893		275,735.36		275,735.36		-21,893.16		253,842.20		-21,893		253,842.20

		 Förråd/exploatering		253,842.20		-21,893		275,735.36		275,735.36		-21,893.16		253,842.20		-21,893		253,842.20

		15100 Kundfordringar		3,377,246.31		-482,202		6,183,538.01		3,859,448.31		-2,806,291.70		3,377,246.31		-2,806,292		3,687,422.31

		15155 Kundfordringar interna		74,081.00		108,911		0.00		-34,830.00		74,081.00		74,081.00		74,081		-36,850.00				3,451,327.31		Kundfodringar

		16100 Handkassa		1,522.00		-40		1,849.00		1,562.00		-327.00		1,522.00		-327		704.00

		16101 Handkassa arbetsterapin		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00				1,522.00		Handkassa

		16110 Förskott		17,165.84		-21,424		23,714.83		38,590.10		-6,548.99		17,165.84		-6,549		26,078.90

		16120 Pers löneskuld brutto		31,802.77		-33,958		47,926.99		65,760.42		-16,124.22		31,802.77		-16,124		9,136.00

		16130 Pers löneskuld netto		0.00		-20,510		14,394.15		20,510.00		-14,394.15		0.00		-14,394		0.00

		16150 Växelkassa		9,000.00		0		8,700.00		9,000.00		300.00		9,000.00		300		9,000.00				9,000.00		Växelkassa

		16310 Ränta o interna mellanhavande		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		29,859.00

		16500 Fordringar hos staten		12,830,059.00		2,356,324		10,473,735.00		10,473,735.00		2,356,324.00		12,830,059.00		2,356,324		12,830,059.00

		16510 Avräkning skattekonto		351,068.00		351,068		520,394.00		0.00		-169,326.00		351,068.00		-169,326		0.00

		16511 Prelskatt		9,112,656.00		506,860		5,565,538.00		8,605,796.00		3,547,118.00		9,112,656.00		3,547,118		9,112,656.00				9,463,724.00		Fordan skatteverket

		16600 Främmande medel		-50,177.50		3,440		3,769.00		-53,617.50		-53,946.50		-50,177.50		-53,947		-53,218.25

		16620 KPA		0.00		39,471		-39,471.25		-39,471.25		39,471.25		0.00		39,471		0.00

		16650 SHR naturvårdsfond		13,750.00		0		8,850.00		13,750.00		4,900.00		13,750.00		4,900		14,350.00

		16651 Albert och Lisa stiftelse		45,821.00		0		45,821.00		45,821.00		0.00		45,821.00		0		46,646.00

		16652 Skog & jordbruk stiftelse		-3,500.00		0		-3,500.00		-3,500.00		0.00		-3,500.00		0		-3,500.00				12,884,921.11		Övriga fodringar

		16690 Andra kortfristiga fordringar		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		16699 Öresutjämning		-68.20		-20,839		0.00		20,770.82		-68.20		-68.20		-68		-57.51

		16710 Ing moms - skattsk verksamhet		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		839.35

		16770 Ing. moms - momsersättning		0.00		0		6,572.75		0.00		-6,572.75		0.00		-6,573		3,556,188.65

		16800 Fordran moms redov. konto		2,332,474.46		2,104,646		227,828.46		227,828.46		2,104,646.00		2,332,474.46		2,104,646		227,828.46

		16910 Värderegl.diverse kortfr.fordr		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		17100 Förutbetalda kostnader		86,634.00		67,134		392,467.72		19,500.00		-305,833.72		86,634.00		-305,834		19,500.00

		17500 Upplupna intäkter kundfordr.		9,591,536.33		2,606,636		16,779,556.66		6,984,900.65		-7,188,020.33		9,591,536.33		-7,188,020		6,129,866.65

		17600 Upplupna ränteintäkter		409,405.00		409,405		0.00		0.00		409,405.00		409,405.00		409,405		0.00

		17800 Upplupna skatteintäkter		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		17900 Övriga interimsfordringar		3,404,020.42		2,616,278		1,271,292.44		787,742.42		2,132,727.98		3,404,020.42		2,132,728		458,338.42

		17990 Interimsfordr.periodis.lev.fak		4,821,151.25		214,665		3,366,304.30		4,606,485.80		1,454,846.95		4,821,151.25		1,454,847		157,422.94				18,312,747.00		Förut upplupna intbet kostn/

		 Kortfristiga fordringar		46,455,647.68		10,805,865		44,899,281.06		35,649,782.23		1,556,366.62		46,455,647.68		1,556,367		36,222,269.92

		19110 Kassa Ekängsbadet		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		19120 Handkassa Biblioteket		-7,347.00		-1,700		-1,027.00		-5,647.00		-6,320.00		-7,347.00		-6,320		-9,582.00

		19130 Arbetscenter loppis		4,859.00		3,094		5,425.00		1,764.78		-566.00		4,859.00		-566		6,506.00

		19140 Arbetscenter Café		3,181.80		-850		0.00		4,032.10		3,181.80		3,181.80		3,182		4,186.80				693.80		Kassa

		19400 Swedbank 104.116.673-5		168,804,945.55		-1,176,447		160,827,300.86		169,981,392.56		7,977,644.69		168,804,945.55		7,977,645		170,481,638.72

		19410 Swedbank 104.118.316-9		354,428.76		-31,198		226,751.52		385,626.89		127,677.24		354,428.76		127,677		356,037.76

		19600 Koncernkonto 923.756.686-5		-197,537,119.32		-5,748,758		-191,788,360.90		-191,788,360.90		-5,748,758.42		-197,537,119.32		-5,748,758		-191,788,360.90

		19601 Omföring koncern bokslut		28,377,745.01		-2,356,564		30,734,308.52		30,734,308.52		-2,356,563.51		28,377,745.01		-2,356,564		0.00

		19610 SFAB nr 114.313.648-7		9,837,274.96		-3,700,051		13,537,325.86		13,537,325.86		-3,700,050.90		9,837,274.96		-3,700,051		13,537,325.86

		19620 SKTAB nr 923.756.688-1		18,540,470.05		1,343,487		17,196,982.66		17,196,982.66		1,343,487.39		18,540,470.05		1,343,487		17,196,982.66

		19630 Kommun nr 104.116.673-5		168,804,945.55		7,977,645		160,827,300.86		160,827,300.86		7,977,644.69		168,804,945.55		7,977,645		160,827,300.86

		19640 Kommunkonto 104 118 316-9		354,428.76		127,677		226,751.52		226,751.52		127,677.24		354,428.76		127,677		226,751.52

		 Kassa och bank		197,537,813.12		-3,563,665		191,792,758.90		201,101,477.85		5,745,054.22		197,537,813.12		5,745,054		170,838,787.28				197,537,119.32		Bank- o postgiro

		 Omsättningstillgångar		244,247,303.00		7,220,308		236,967,775.32		237,026,995.44		7,279,527.68		244,247,303.00		7,279,528		207,314,899.40

		 Tillgångar		682,417,149.00		6,108,614		666,999,926.53		676,308,534.52		15,417,222.47		682,417,149.00		15,417,222		646,624,096.46

		20100 Eget kapital, ingående värde		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21

		 Eget kapital		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21

		 Eget kapital		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21		-210,905,526.21		0.00		-210,905,526.21		0		-210,905,526.21

		22100 Avs.f.pensioner bland.mod		-33,268,996.00		-893,996		-32,375,000.00		-32,375,000.00		-893,996.00		-33,268,996.00		-893,996		-33,268,996.00

		22120 Pensionsskuld MBR		-3,914,791.00		94,000		-4,008,791.00		-4,008,791.00		94,000.00		-3,914,791.00		94,000		-3,914,791.00				-3,914,791.00		MBR

		22200 Avsättn.f.garanti-,vissti		-31,000.00		69,000		-100,000.00		-100,000.00		69,000.00		-31,000.00		69,000		-31,000.00				-33,299,996.00		Avs pension arbtagare

		22500 Avs. Särskild löneskatt		-8,079,240.00		-201,240		-7,878,000.00		-7,878,000.00		-201,240.00		-8,079,240.00		-201,240		-8,079,240.00				-8,079,240.00		Avs löneskat

		22800 Härledd PO		0.00		55,389,225		0.00		-55,389,225.01		0.00		0.00		0		-8,373,396.29

		22830 Avsättning Citybanan		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		 Avsättningar		-45,294,027.00		54,456,989		-44,361,791.00		-99,751,016.01		-932,236.00		-45,294,027.00		-932,236		-53,667,423.29

		 Avsättningar		-45,294,027.00		54,456,989		-44,361,791.00		-99,751,016.01		-932,236.00		-45,294,027.00		-932,236		-53,667,423.29

		23414 FSB 265.437.795-7		-6,608,812.00		0		-6,608,812.00		-6,608,812.00		0.00		-6,608,812.00		0		-6,608,812.00

		23444 Kommuninvest, 72687		-25,910,000.00		80,000		-26,150,000.00		-25,990,000.00		240,000.00		-25,910,000.00		240,000		-25,910,000.00

		23445 Kommuninvest, 55810		-31,000,000.00		0		-31,200,000.00		-31,000,000.00		200,000.00		-31,000,000.00		200,000		-30,900,000.00

		23447 Kommuninvest, 90293 ( 65198)		-28,390,000.00		0		-28,630,000.00		-28,390,000.00		240,000.00		-28,390,000.00		240,000		-28,270,000.00

		23448 Kommuninvest, 70536		-28,475,000.00		0		-28,595,000.00		-28,475,000.00		120,000.00		-28,475,000.00		120,000		-28,415,000.00

		23449 Kommuninvest, 81692		-28,510,000.00		0		-28,660,000.00		-28,510,000.00		150,000.00		-28,510,000.00		150,000		-28,510,000.00

		23451 Kommuninvest, 38356		-45,000,000.00		0		-45,000,000.00		-45,000,000.00		0.00		-45,000,000.00		0		-45,000,000.00

		23453 Kommuninvest, 102593 (71010)		-29,600,000.00		0		-29,750,000.00		-29,600,000.00		150,000.00		-29,600,000.00		150,000		-29,525,000.00

		23454 Kommuninvest, 80346 (79393)		-11,300,000.00		0		-11,540,000.00		-11,300,000.00		240,000.00		-11,300,000.00		240,000		-11,180,000.00

		23456 Kommuninvest 23310		-14,240,000.00		0		-14,560,000.00		-14,240,000.00		320,000.00		-14,240,000.00		320,000		-14,240,000.00

		23457 Kommuninvest, 52745		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		23458 Kommuninvest 57080		-17,000,000.00		0		-17,000,000.00		-17,000,000.00		0.00		-17,000,000.00		0		-17,000,000.00

		23484 Stadshypotek 75763 220305		-6,410,244.00		0		-6,445,272.00		-6,410,244.00		35,028.00		-6,410,244.00		35,028		-6,392,730.00				-269,554,000.00		Lån till kreditinstitut

		23880 Skuld för investeringsbidrag		-3,926,064.00		0		-2,488,545.00		-3,926,064.00		-1,437,519.00		-3,926,064.00		-1,437,519		-3,926,064.00

		23890 Ack.upplösn.investeringsbidrag		1,020,933.89		15,432		933,421.71		1,005,502.38		87,512.18		1,020,933.89		87,512		1,020,933.89

		23930 Nästa års amorteringar		2,890,056.00		0		2,890,056.00		2,890,056.00		0.00		2,890,056.00		0		2,890,056.00

		 Långfristiga skulder		-272,459,130.11		95,432		-272,804,151.29		-272,554,561.62		345,021.18		-272,459,130.11		345,021		-271,966,616.11				-272,459,130.11		Långfristiga skulder

		24200 Kortfr. del av långfr.skuld		-2,890,056.00		0		-2,890,056.00		-2,890,056.00		0.00		-2,890,056.00		0		-2,890,056.00				-2,890,056.00		Kortfristiga skulder kreditinstitut

		24600 Kortfr. skuld till koncenrftg		-28,377,745.01		2,356,564		-30,734,308.52		-30,734,308.52		2,356,563.51		-28,377,745.01		2,356,564		0.00				-28,377,745.01		Ks till koncernbolag

		25100 Leverantörsskulder		-19,955,400.24		8,259,102		-30,085,695.66		-28,214,502.70		10,130,295.42		-19,955,400.24		10,130,295		-42,731,966.65

		25120 Leverantrösskulder interna		-74,081.00		-108,911		0.00		34,830.00		-74,081.00		-74,081.00		-74,081		15,699.00

		25199 Ankomstreg.leverantörsfaktura		8,303,380.84		839,059		4,354,427.94		7,464,321.63		3,948,952.90		8,303,380.84		3,948,953		31,342,400.59				-11,758,272.73		Leverantörsskulder

		25600 Ifo-fil		-32,172.33		8,225		-7,846.13		-40,397.28		-24,326.20		-32,172.33		-24,326		-8,228.00

		26110 Utgående moms 25% förs.inom Sv		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		-102,933.08

		26200 Utgående moms 12%		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		-691.43

		26300 Utgående moms 6%		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		-31.12

		26700 Skattekonto, Skatteverket		0.00		895,253		0.00		-895,253.00		0.00		0.00		0		13,836,165.00

		26800 Moms, redovisningskonto		-125,924.00		-3,100,460		3,633,033.00		2,974,536.00		-3,758,957.00		-125,924.00		-3,758,957		1,978,722.00				-125,924.00		Momsskulder

		27100 Personalens källskatt		-6,918,772.00		-813,472		-6,238,311.64		-6,105,299.64		-680,460.36		-6,918,772.00		-680,460		-13,667,309.00				-6,918,772.00		Personalens källskatt

		27300 Införsel		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		27400 Intresseavdrag		-18.00		0		34.00		-18.00		-52.00		-18.00		-52		-18.00

		27500 Nettolöner		-15,825.83		0		-15,825.83		-15,825.83		0.00		-15,825.83		0		-15,825.83

		27800 Öresutjämning		884.32		-1		0.00		885.03		884.32		884.32		884		884.22

		27810 Nettolön utbetalning		-0.26		0		-0.26		-0.26		0.00		-0.26		0		-0.26

		27960 Löneväxling pension		-351,758.00		-12,000		-267,468.00		-339,758.00		-84,290.00		-351,758.00		-84,290		-363,758.00

		28100 Skulder till staten		-73,036.00		-73,036		0.00		0.00		-73,036.00		-73,036.00		-73,036		0.00

		28202 MJ		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		28203 G.E		-1,434.00		105		-12,908.05		-1,538.50		11,474.05		-1,434.00		11,474		-2,079.06

		28510 Flyktingfond		-5,578,338.94		-192,406		-5,385,932.94		-5,385,932.94		-192,406.00		-5,578,338.94		-192,406		-5,578,338.94

		28511 Fond- flyktingungdomar		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00

		28990 Övriga kortfristiga skulder		-24,869.07		-2,900		-23,419.07		-21,969.07		-1,450.00		-24,869.07		-1,450		-28,669.07

		29100 Upplupna löner		-4,384,116.39		-4,384,116		-3,584,313.72		0.00		-799,802.67		-4,384,116.39		-799,803		0.00

		29200 Upplupna semesterlöner		-14,734,873.45		4,945,827		-19,680,700.07		-19,680,700.07		4,945,826.62		-14,734,873.45		4,945,827		-19,680,700.07				-14,734,873.45		Semester-ferie- och uppehållslön

		29310 Upplupna sociala avgifter		-9,892,888.27		-9,892,888		-7,381,447.00		0.00		-2,511,441.27		-9,892,888.27		-2,511,441		-1,735,943.27				-9,892,888.27		Uppl soc av

		29330 Uppl. särskild lönesk pension		-8,497,794.00		-1,951,960		-6,545,834.00		-6,545,834.00		-1,951,960.00		-8,497,794.00		-1,951,960		-8,497,794.00

		29340 Upplupen särsk.lönesk.utb.pens		-4,658,163.00		-1,673,455		-2,984,708.00		-2,984,708.00		-1,673,455.00		-4,658,163.00		-1,673,455		-4,658,163.00

		29400 Upplupna räntekostnader		-223,792.09		-251,771		-110,592.32		27,978.86		-113,199.77		-223,792.09		-113,200		-223,792.09

		29500 Förutbetalda hyresintäkter		0.00		0		-471,730.00		0.00		471,730.00		0.00		471,730		0.00

		29600 Upplup. Pens.kostn avg.bestämd		-21,902,000.00		-8,046,000		-13,856,000.00		-13,856,000.00		-8,046,000.00		-21,902,000.00		-8,046,000		-21,902,000.00				-35,057,957.00		Pension, individuell del inkl löneskatt

		29700 Förbet. intäkt/upplup. kostn.		-260,906.26		0		-1,258,947.46		-260,906.26		998,041.20		-260,906.26		998,041		-260,906.26

		29800 Skatteskulder		-3,157,424.00		1,026,630		-4,184,054.00		-4,184,054.00		1,026,630.00		-3,157,424.00		1,026,630		-212,424.00

		29900 Övriga interimsskulder		-14,178,818.88		-14,004,510		-7,114,854.13		-174,309.14		-7,063,964.75		-14,178,818.88		-7,063,965		-87,339.99				-19,047,633.62		Upplupna kostnader/ förutbet int

		29910 För.utb. Statsbidrag		-1,163,797.92		997,601		-598,990.58		-2,161,399.06		-564,807.34		-1,163,797.92		-564,807		-4,005,636.00

		29990 Interimssk. periodis. lev.fakt		-109,547.96		-65,511		-3,482,009.59		-44,037.00		3,372,461.63		-109,547.96		3,372,462		0.00				-10,475,165.66		Övrigt

		 Kortfristiga skulder		-139,279,287.74		-25,245,032		-138,928,458.03		-114,034,255.75		-350,829.71		-139,279,287.74		-350,830		-79,480,732.31

		 Skulder		-411,738,417.85		-25,149,600		-411,732,609.32		-386,588,817.37		-5,808.53		-411,738,417.85		-5,809		-351,447,348.42

		 Eget kap.Avsätt&Skulder		-667,937,971.06		29,307,389		-666,999,926.53		-697,245,359.59		-938,044.53		-667,937,971.06		-938,045		-616,020,297.92

				14,479,177.94		35,416,003		0.00		-20,936,825.07		14,479,177.94		14,479,177.94		14,479,178		30,603,798.54



												Årets resultat		-682,417,149.00





6. Kassaflödesanalys 



						9/18/19 14:05		ckvist

						9/18/19 14:05		ckvist

		Kassaflödesanalys

		Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

		En översiktlig granskning görs för att säkerställa att den i rapporten tillämpade modellen synes överensstämma med Rådet för kommunal redovisning R13. 

		Noteras en avvikelse ska kommunen enligt 4 kap. 3 § tredje stycket LKBR lämna upplysning om skälen för avvikelse från denna rekommendation i en not.

		Räkenskapsårets kassaflöden ska i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer: 
• löpande verksamhet, 
• investeringsverksamhet, 
• finansieringsverksamhet, 

och i förekommande fall • bidrag till infrastruktur.

						Kommunen				Kommunkoncernen

		Tabell till rapport		Sammanställning kassaflödesanalys		2019		2018		2019		2018

				Löpande verksamheten		 		 		 		 

				Investeringsverksamheten		 		 		 		 

				Finaniseringsverksamheten		 		 		 		 

				Periodens kassaflöde		0		0		0		0

				Likvida medel vid årets början		 		 		 		 

				Likvida medel vid årets slut		 		 		 		 

		Slutsats

		Kommunen upprättar ingen KFA i delår då det inte finns något formellt krav. 





7. Sammanställd räkenskaper

						10/9/19 9:44		ckvist

						10/9/19 9:44		ckvist

		Sammanställd räkenskaper

		Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

		I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:

		Namn		Ägandeandel

		Uppfyller kommunens bolag inte kraven krävs ingen sammanställd redovisning, ingår denna i delårsrapporten bör kommunen överväga om denna bör göra det.

		Resultaträkning- koncernen

		Tabell till rapport		Belopp i mkr				2019		2018

				Verksamhetens nettokostnader				 		 

				Skatteintäkter och statsbidrag				 		 

				Finansnetto 				 		 

				Skatt  				 		 

				Årets resultat				 		 

				Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag				 		 

		Årets resultat exklusive koncernjusteringar fördelas enligt nedan:

		Tabell till rapport		Årets resultat				2019		2018

				XX				 		 

				XX				 		 

				XX				 		 

				XX				 		 

				Årets resultat utan kommunen				0		0



				Kommunen				0.00		0.00

				Elimineringar				0.00		0.00



				Koncernens årsresultat				0		0

		Granskning av den sammanställda redovisningen har skett genom översiktlig granskning av konsernredovisningen, Ref. XX, och om så bedöms erfordras inhämtas koncernverifikation för att säkerställa en fungerande rutin hos förvaltningen.



		Slutsats

		Det finns ingen koncernredovisning för delår 2019 och inga kommentarer kan lämnas. 





8. Driftredovisning







		Driftredovisning

		Enligt RKR R17 Delårsrapport sak delårsrapporten innehålla en översiktlig beskrivning av kommunens driftredovisning. 

		En översiktlig granskning görs för att säkerställa att:



		Ja/Nej																		Kommentar:

				1. Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i sammanfattning 

				2. Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen 

				3. Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning 

				4. Jämförelse görs med tidigare år 

				5. Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål 





		Driftredovisning från delårsraport













						[INFOGA TABELL ÖVER DRIFTREDOVISNING FRÅN DELÅRSRAPPORT]



























		Slutsats

		Driftredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med rekommendationer. Vi bedömer att driftredovisningen utifrån ovanstående genomgång i all väsentlighet ger en rättvisande bild av faktiska förhållanden.





Prognosunderlag

		Skatter och bidrag 2019-2026		1907		Surahammar														2019-08-022

		19:35		Skriv in kommunens kommunkod i cellen B1

		Belopp i tkr				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Skatteintäkter				469,313		468,197		482,243		500,086		519,090		539,334		560,907		583,344

		Inkomstutjämningsbidrag/-avgift				112,938		124,735		128,494		133,254		138,308		143,680		149,388		155,319

		Kostnadsutjämning				-11,524		-6,231		-6,285		-6,335		-6,382		-6,427		-6,470		-6,512

		Regleringsbidrag/-avgift				7,049		11,197		11,797		9,101		6,158		3,020		-241		-3,633

		Strukturbidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		Införandebidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		LSS-utjämning (inkl införanderegler)				-4,884		-3,520		-3,550		-3,578		-3,605		-3,630		-3,655		-3,678

		Summa intäkter				572,892		594,379		612,700		632,528		653,567		675,976		699,929		724,840

		Slutavräkning 2018, korrigering				441		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2019				-5,049		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2020				0		0		0		0		0		0		0		0

		Fastighetsavgift				21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585

		Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)				589,651		615,964		634,285		654,113		675,153		697,562		721,514		746,425



		Kronor per invånare				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Skatteintäkter				46,754		46,210		47,191		48,547		50,018		51,606		53,313		55,090

		Inkomstutjämningsbidrag/-avgift				11,251		12,311		12,574		12,936		13,327		13,748		14,199		14,668

		Kostnadsutjämning				-1,148		-615		-615		-615		-615		-615		-615		-615

		Regleringsbidrag/-avgift				702		1,105		1,154		884		593		289		-23		-343

		Strukturbidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		Införandebidrag				0		0		0		0		0		0		0		0

		LSS-utjämning (inkl införanderegler)				-487		-347		-347		-347		-347		-347		-347		-347

		Summa intäkter				57,072		58,664		59,957		61,405		62,976		64,681		66,527		68,452

		Slutavräkning 2018, korrigering				44		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2019				-503		0		0		0		0		0		0		0

		Slutavräkning 2020				0		0		0		0		0		0		0		0

		Fastighetsavgift				2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038

		Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)				58,742		60,794		62,069		63,500		65,056		66,746		68,578		70,491



		Basuppgifter		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Uppräkningsfaktorer

		Riket, fastställt för 2019		4.00		3.90				 

		Riket, fastställt för 2020				0.0		0.0

		Sveriges Kommuner och Landstings prognos		3.70		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00



		Antal invånare den 1.11 året innan

		Antal invånare i riket 		10,104,036		10,215,309		10,311,365		10,399,581		10,482,963		10,561,549		10,636,089		10,708,033		10,777,839

		Förändring i riket i procent						0.94		0.86		0.80		0.75		0.71		0.68		0.65

		Antal invånare i kommunen enligt riksprognos		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589



		Skatteunderlag inkomstår 2017 och 2018

		Riket, miljoner kr		2,180,827		0

		Kommunen, tkr		1,946,769		1,974,295



		Skattesatser

		Kommunens skattesats				22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31

		Länsvis skattesats avgift 85%/bidrag 95%				20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19



		Inkomstutjämning

		Medelskattekraft i riket, fastställd		223,844		230,685		0

		Medelskattekraft i riket, prognos		223,823		228,248		233,132		238,089		244,934		252,350		260,354		268,949		277,895

		Garanterad skattekraft, riket				265,288		268,102		273,802		281,674		290,203		299,407		309,291		319,579

		Uppräknat skatteunderlag kommunen, tkr				2,103,601		2,098,599		2,161,557		2,241,534		2,326,712		2,417,454		2,514,152		2,614,718

		Garanterat skatteunderlag, tkr				2,662,958		2,716,407		2,797,986		2,901,525		3,011,722		3,129,104		3,254,054		3,384,025

		Underlag för inkomstutjämning				559,357		617,809		636,430		659,991		685,009		711,649		739,902		769,306



		Regleringsbidrag/avgift 

		Anslag kommunalek. utj.		70,339		78,589		84,129		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969

		Inkomstutjämningsbidrag, netto		67,693		70,395		71,672		73,892		76,627		79,615		82,800		86,112		89,556

		Kostnadsutjämning, netto		-32		-32		0		0		0		0		0		0		0

		Strukturbidrag		1,055		1,052		1,062		1,071		1,080		1,088		1,096		1,103		1,110

		Införandebidrag		34		0		0		0		0		0		0		0		0

		Regleringsbidrag/avgift

		Miljoner kronor		1,589		7,173		11,395		12,005		9,262		6,267		3,073		-245		-3,697

		Kronor per invånare		157		702		1105		1154		884		593		289		-23		-343





Blad 1 Totala intäkter

		Totala intäkter		Surahammar

		4/13/21						 

		Rikets skatteunderlag		Eget skatteunderlag				Antal invånare				Kostnadsutjämning				Skattesats				Statsbidrag				Fastighetsavgift

		Kommunförbundet		Riksprognos				Riksprognos				Senaste utfall utan pris





		 				 		 		 		 



				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

				tkr		tkr		tkr		tkr		tkr		tkr		tkr		tkr				kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv		kr/inv



		Skatteintäkter		469,313		468,197		482,243		500,086		519,090		539,334		560,907		583,344				46,754		46,210		47,191		48,547		50,018		51,606		53,313		55,090



		Inkomstutjämning		112,938		124,735		128,494		133,254		138,308		143,680		149,388		155,319				11,251		12,311		12,574		12,936		13,327		13,748		14,199		14,668



		Kostnadsutjämning		-11,524		-6,231		-6,285		-6,335		-6,382		-6,427		-6,470		-6,512				-1,148		-615		-615		-615		-615		-615		-615		-615



		Regleringspost		7,049		11,197		11,797		9,101		6,158		3,020		-241		-3,633				702		1,105		1,154		884		593		289		-23		-343



		Strukturbidrag		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0



		Införandebidrag		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0



		LSS-utjämning 		-4,884		-3,520		-3,550		-3,578		-3,605		-3,630		-3,655		-3,678				-487		-347		-347		-347		-347		-347		-347		-347



		Summa intäkter		572,892		594,379		612,700		632,528		653,567		675,976		699,929		724,840				57,072		58,664		59,957		61,405		62,976		64,681		66,527		68,452



		Slutavräkning 2018 korrigering		441																		44



		Slutavräkning 2019		-5,049		0																-503



		Slutavräkning 2020				0



		Fastighetsavgift		21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585				2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038



		Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt		589,651		615,964		634,285		654,113		675,153		697,562		721,514		746,425				58,742		60,794		62,069		63,500		65,056		66,746		68,578		70,491



		Skatteintäkter		464,706		468,197		482,243		500,086		519,090		539,334		560,907		583,344



		Gen. Stb o utj		124,945		147,767		152,041		154,027		156,063		158,228		160,607		163,082



















































































































Blad 2 Indata

				1907		 																		SKL				Riksprognos				Senaste utfall utan pris				Oförändrat				Oförändrad				Ej värdesäkrat				Med fastighetavgift nominellt oförändrad

		Surahammar																						Egen prognos				Egen prognos				Senaste utfall med pris				Egen prognos				Förändrad				Värdesäkrat				Utan fastighetsavgift

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				1				1		1		Demografi utan pris				1				1				1				Egen prognos

																																Demografi med pris																1

		Uppräkningsfaktorer																														1

		Rikets skatteunderlag, %

		Fastställt för 2019		4.00		3.90				 

		Fastställt för 2020

		Sveriges Kommuner och Landstings prognos		3.70		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00

		Egna antaganden

		Beskattningsutfall inkomstår 2018		0.00



		Kommunens skatteunderlag, %

		Riksprognos		1.41		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00

		Egna antaganden		1.41		2.03		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		3.99		3.99

		Beskattningsutfall inkomstår 2018		1.41



		Skatteunderlag inkomstår 2017 och 2018

		Riket, miljoner kr		2,180,826.9

		Kommunen, tkr		1,946,769		1,974,295





		Antal invånare den 1.11 året innan

		Riket

		Förändring i procent				1.1013		0.9403		0.8555		0.8018		0.7497		0.7058		0.6764		0.6519

		Antal invånare i riket 		10,104,036		10,215,309		10,311,365		10,399,581		10,482,963		10,561,549		10,636,089		10,708,033		10,777,839



		Kommunen

		Enligt riksprognos		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589

		Egna antaganden		10,033		10,038



		Anslag kommunalek. utj.		70,339		78,589		84,129		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969		86,969

		Värdesäkrad beräkning										90,121		93,429		96,903		100,583		104,378



		Inkomstutjämningsbidrag, netto

		SKL:s bedömning		67,693		70,395		71,672		73,892		76,627		79,615		82,800		86,112		89,556

		Egen bedömning 		67,693		70,395		0		0		0		0		0		0		0



		Kostnadsutjämning, netto

		Miljoner kronor		-32		-32



		Strukturbidrag

		Miljoner kronor		1,055		1,052		1,062		1,071		1,080		1,088		1096		1103		1110



		Införandebidrag

		Miljoner kronor		34		0



		Regleringsbidrag/-avgift

		Miljoner kronor		1,589		7,173		11,395		12,005		9,262		6,267		3,073		-245		-3,697

		Kronor per invånare		157		702		1105		1154		884		593		289		-23		-343

		Om egen prognos rikets skatteunderlag och/eller anslag						0		0		0		0		0		0		0



		Garantinivå, procent				115%		115%		115%		115%		115%		115%		115%		115%



		Konsumentprisindex

		Sveriges Kommuner och Landsting:s prognos		2.0		1.9		2.0		2.3		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4



		Skattesatser						+/–		+/–		+/–		+/–		+/–		+/–		+/–

		Ändrad skattesats, procentenheter

		Kommunens skattesats		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31		22.31

		Länsvis skattesats, 95%				20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19

		               -"-        , 85%				18.12		18.12		18.12		18.12		18.12		18.12		18.12		18.12



		Kostnadsutjämning

		Kostnadsutjämning 2019 och 2020				-1,148		-615



		LSS-utjämning

		Bidrag/avgift (exkl. införanderegler)				-487		-347		-347		-347		-347		-347		-347		-347



		Antal invånare den 1.1

		Totalt		10,037		10,088

		1-5 år		563		584

		6-12 år		838		839

		6 år		117		123

		7-15 år		1,052		1,066

		16-18 år		355		362

		65-79 år		1,938		1,923

		80-89 år		514		504

		90-		82		92



		Totalt, 10 år innan		10,122		10,062		9,980		9,949		9,871		9,890		9,834		9,918		9,985

		Totalt, 5 år innan		9,890		9,834		9,918		9,985		10,059		10,037		10,088		0		0

		1-5 år, 5 år innan		525		534		533		572		541		563		584		0		0

		7-18 år, 5 år innan		1,315		1,302		1,306		1,337		1,374		1,407		1,428		0		0



		Antal invånare den 1.11

		Totalt 5 år innan		9,842		9,903		9,990		10,048		10,033		10,038		0		0		0



		Fastighetsavgift

		Fastigh.avg prognos nominellt tkr		21,126		21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585

		   Kr/Inv		2,106		2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038

		Egen prognos (anges i tkr)		21,126

		   Kr/Inv		2,106		0		0		0		0		0		0		0		0

		Aktuell serie tkr		21,126		21,366		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585		21,585

		Aktuell serie kr/inv		2,106		2,129		2,130		2,112		2,095		2,080		2,065		2,052		2,038



		Uppräkningsfaktorer värdesäkrat statsbidrag

		Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Arbetskraftskostnader		3.2		2.6		3.2		3.2		2.9		3.0		3.2		3.3		3.3

		Övrig förbrukning		2.5		2.2		2.4		2.4		2.5		2.6		2.6		2.6		2.6

		Prisförändring		2.9		2.5		3.0		2.9		2.8		2.9		3.0		3.1		3.1



		Värdesäkrad skup

		Befolkning				1.1		0.9		0.9		0.8		0.7		0.7		0.7		0.7

		PKV				2.5		3.0		2.9		2.8		2.9		3.0		3.1		3.1

		Uppräkningsfaktor				3.6		4.0		3.8		3.6		3.7		3.7		3.8		3.8







































































Blad 3 Inkomstutjämning

		Inkomstutjämning						Rikets skatteunderlag				Kommunförbundet



		Kommunens skatte-						Eget skatteunderlag				Riksprognos

		underlag inkomståret 2017, tkr		1,946,769

								Antal invånare				Riksprognos



				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026



		Uppräkningsfaktorer, %

		Riket, fastställt för 2019		4.00		3.90

		Riket, fastställt för 2020				0.00		0.00

		Riksprognos		3.70		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00

		Eget skatteunderlag		1.41		3.10		3.10		3.00		3.70		3.80		3.90		4.00		4.00



		Medelskattekraft, kr/inv

		Fastställt för 2019 och 2020		223,844		230,685		0

		Prognos		223,823		228,248		233,132		238,089		244,934		252,350		260,354		268,949		277,895



		Garanterad skattekraft, riket				265,288		268,102		273,802		281,674		290,203		299,407		309,291		319,579



		Antal invånare 1/11 året innan				10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589





		Skatteutjämningsunderlag, tkr				2,103,601		2,098,599		2,161,557		2,241,534		2,326,712		2,417,454		2,514,152		2,614,718





		Garanterat skatteunderlag, tkr				2,662,958		2,716,407		2,797,986		2,901,525		3,011,722		3,129,104		3,254,054		3,384,025





		Underlag för inkomstutjämning, tkr				559,357		617,809		636,430		659,991		685,009		711,649		739,902		769,306





		Kommunen 

		Skattekraft, kr/inv				209,564		207,126		211,523		217,604		224,197		231,313		238,965		246,928

		Skattekraft i procent av rikets				90.8%		88.8%		88.8%		88.8%		88.8%		88.8%		88.9%		88.9%



		Länsvis skattesats avgift 85%/bidrag 95%				20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19		20.19





		Inkomstutjämningsbidrag

		kronor per invånare				11,251		12,311		12,574		12,936		13,327		13,748		14,199		14,668

		tkr				112,938		124,735		128,494		133,254		138,308		143,680		149,388		155,319



		Inkomstutjämningsavgift

		kronor per invånare				0		0		0		0		0		0		0		0

		tkr				0		0		0		0		0		0		0		0



		Skatteunderlag

		Riket		1.0370		1.0310		1.0310		1.0300		1.0370		1.0380		1.0390		1.0400		1.0400

		Kommunen		1.0141		1.0310		1.0310		1.0300		1.0370		1.0380		1.0390		1.0400		1.0400

		Riket, utan fastställda		1.037		1.031		1.031		1.030		1.037		1.038		1.039		1.040		1.040

























































































































































Blad 4 Kostnadsutjämning

		Kostnadsutjämning				Senaste utfall utan pris

		Kronor per invånare





				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Bidrag/avgift totalt		-1,148		-615		-615		-615		-615		-615		-615		-615



		Kpi, procent				2.0		2.3		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4



		förändring inom

		Barnomsorg				229		0		0		0		0		0		0

		Grundskola				-9		0		0		0		0		0		0

		Gymnasieskola				26		0		0		0		0		0		0

		Äldreomsorg				42		0		0		0		0		0		0

		Befolkningsförändring				13		0		0		0		0		0		0

		  därav eftersläpningseffekter				0		0		0		0		0		0		0

		Totalt				301		0		0		0		0		0		0



		Andel av totalbefolkning

		den 1.1 året innan



		Andel 1-5 år

		   riket		6.00		5.96		5.91		5.86		5.83		5.78		5.79		5.81

		   kommunen		5.61		5.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				-0.39		-0.18		-5.91		-5.86		-5.83		-5.78		-5.79		-5.81

		Andel 6-12 år

		   riket		8.33		8.41		8.43		8.44		8.41		8.39		8.30		8.24

		   kommunen		8.35		8.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.02		-0.09		-8.43		-8.44		-8.41		-8.39		-8.30		-8.24

		Andel 6 år

		   riket		1.20		1.21		1.20		1.20		1.19		1.20		1.16		1.14

		   kommunen		1.17		1.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				-0.03		0.01		-1.20		-1.20		-1.19		-1.20		-1.16		-1.14

		Andel 7-15 år

		   riket		10.48		10.59		10.67		10.72		10.77		10.76		10.76		10.71

		   kommunen		10.48		10.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.01		-0.03		-10.67		-10.72		-10.77		-10.76		-10.76		-10.71

		Andel 16-18 år

		   riket		3.22		3.25		3.28		3.35		3.39		3.44		3.48		3.54

		   kommunen		3.54		3.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.32		0.34		-3.28		-3.35		-3.39		-3.44		-3.48		-3.54

		Andel 65-79

		   riket		14.76		14.80		14.80		14.84		14.87		14.82		14.70		14.53

		   kommunen		19.31		19.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				4.55		4.27		-14.80		-14.84		-14.87		-14.82		-14.70		-14.53

		Andel 80-89 

		   riket		4.10		4.14		4.21		4.27		4.36		4.54		4.77		5.04

		   kommunen		5.12		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				1.02		0.85		-4.21		-4.27		-4.36		-4.54		-4.77		-5.04

		Andel 90-

		   riket		0.96		0.96		0.95		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96

		   kommunen		0.82		0.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				-0.15		-0.05		-0.95		-0.96		-0.96		-0.96		-0.96		-0.96



		Prislappar i kostnadsutjämning



		1-5 år		110,260		114,044		114,044		114,044		114,044		114,044		114,044		114,044

		6-12 år		16,933		17,565		17,565		17,565		17,565		17,565		17,565		17,565

		6 år		57,629		57,926		57,926		57,926		57,926		57,926		57,926		57,926

		7-15 år		104,017		107,205		107,205		107,205		107,205		107,205		107,205		107,205

		16-18 år		132,709		133,159		133,159		133,159		133,159		133,159		133,159		133,159

		65-79 år		19,198		19,915		19,915		19,915		19,915		19,915		19,915		19,915

		80-89 år		119,333		123,041		123,041		123,041		123,041		123,041		123,041		123,041

		90-		307,035		312,626		312,626		312,626		312,626		312,626		312,626		312,626









		Befolkningsuppgifter riket

mnor2: mnor2:
Befolkningsuppgifterna per 1/1 är samma som de som SCB redovisar per 31/12 året innan.

				31/12 2017		31/12 2018		31/12 2019		31/12 2020		31/12 2021		31/12 2022		31/12 2023		31/12 2024

		1-5 år		607,451		610,134		610,665		610,127		611,568		611,698		616,539		623,141

		6-12 år		843,059		860,540		870,038		878,672		883,320		887,865		884,324		883,712

		6 år		121,070		123,497		123,502		125,422		124,630		127,174		123,455		122,537

		7-15 år		1,060,116		1,083,636		1,101,926		1,116,167		1,130,342		1,138,254		1,146,585		1,148,597

		16-18 år		325,507		332,330		339,150		349,198		356,028		364,013		370,880		379,154

		65-79 år		1,493,476		1,513,578		1,528,416		1,545,504		1,560,899		1,567,079		1,565,423		1,558,642

		80-89 år		415,286		423,830		435,161		445,076		458,237		479,869		507,989		540,325

		90-		97,384		98,303		98,599		99,745		100,611		101,471		101,736		102,447

		Totalt		10,120,242		10,230,185		10,326,381		10,414,725		10,498,228		10,576,928		10,651,577		10,723,626













































































































































































































































































Andel 1-5 år	2019	2020	2021	2022	2023	-0.39309091244072736	-0.17500006396187295	-5.9136400254842432	-5.8583111892056676	-5.8254402552506956	









Andel 6-12 år	2019	2020	2021	2022	2023	1.868497542348635E-2	-9.4961535701711952E-2	-8.4253912382276024	-8.4368238239607862	-8.4139913897850196	









Andel 6 år	2019	2020	2021	2022	2023	-3.0628307724358761E-2	1.2087949994115332E-2	-1.1959853117951003	-1.2042756769861902	-1.187152727107851	









Andel 7-15 år	2019	2020	2021	2022	2023	6.0154364501698865E-3	-2.5525407328924388E-2	-10.670979503855223	-10.717200886245196	-10.766978960639834	









Andel 16-18 år	2019	2020	2021	2022	2023	0.32051800213239412	0.33989803371675897	-3.2843064767802002	-3.3529257853663923	-3.3913151819526117	









Andel 65-79	2019	2020	2021	2022	2023	4.551243242291287	4.2670358675164017	-14.801080843327396	-14.839604502279224	-14.868213950011375	









Blad 5 Inför.- o strukturbidrag

		Införande- och strukturbidrag		1907

		Kronor per invånare



										2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026







		Strukturbidrag 2013 kr/inv				0

		Därav 2004 års std för svagt bef				0

		Övriga delar av strukt				0

		Uppräknad skattekraft 14 				0

		0,22 % av skattekraft 14				0

		Reducerat strukturbidr 0,22% av rest				0

		Strukturbidrag 								0		0		0		0		0		0		0		0







		Införandebidrag

		Införandebidrag avseende 2016 års förändring								0

		Ev. nytt införandebidrag p.g.a. utredning av kostnadsutjämningen								0		0		0		0		0		0		0		0

		Summa införandebidrag								0		0		0		0		0		0		0		0



















































































Blad 6 Befolkningsförändringar

		Befolkningsförändringar

		Kronor per invånare

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

		Ersättning för förändring av totalfolkmängd

		Totalt				10,037		10,088		0		0		0		0		0		0

		Totalt, 10 år innan				10,122		10,062		0		0		0		0		0		0

		Förändring, procent				-0.8		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning per procentenhet		100

		Gräns för ersättning		2.0

		Ersättning				0		0		0		0		0		0		0		0



		Ersättning för förändring av antalet elever

		Befolkning riket

		1-5 år 1.1, 5 år innan				572,167		579,514		585,676		592,279		597,351		607,451		610,134		610,665

		1-5 år 1.1 året innan				607,451		610,134		610,665		610,127		611,568		611,698		616,539		623,141

		Förändring, procent				6.2		5.3		4.3		3.0		2.4		0.7		1.0		2.0



		7-18 år 1.1, 5 år innan				1,252,764		1,260,006		1,276,049		1,303,023		1,342,988		1,385,623		1,415,966		1,441,076

		7-18 år 1.1 året innan				1,385,623		1,415,966		1,441,076		1,465,365		1,486,370		1,502,267		1,517,465		1,527,751

		Förändring, procent				10.6		12.4		12.9		12.5		10.7		8.4		7.2		6.0



		Befolkning i kommunen

		1-5 år 1.1 5 år innan				525		534		533		572		541		563		584		0

		1-5 år 1.1 året innan				563		584		0		0		0		0		0		0

		Förändring, procent				7.2		9.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



		7-18 år, 5 år innan				1,315		1,302		1,306		1,337		1,374		1,407		1,428		0

		7-18 år, året innan				1,407		1,428		0		0		0		0		0		0

		Förändring, procent				7.0		9.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



		Ersättning för ökat antal förskolebarn och elever 

		Ersättning per barn/elev		12,000

		Icke ersatt ökning utöver riket, procent		2.00



		Gräns för ersättning förskolebarn				8.2		7.3		6.3		5.0		4.4		2.7		3.0		4.0

		Ersatta ökning, procent				0.0		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning				0		13		0		0		0		0		0		0



		Gräns för ersättning elever				12.6		14.4		14.9		14.5		12.7		10.4		9.2		8.0

		Ersatta ökning, procent				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning				0		0		0		0		0		0		0		0



		Ersättning för minskat elevantal

		Ersättning per elev		12,300

		Icke ersatt minskning utöver riket, procent		-2.0



		Gräns för ersättning				-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0		-2.0

		Ersatta minskning, procent				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Ersättning				0		0		0		0		0		0		0		0



		Summa ersättning, kr per invånare				0		13		0		0		0		0		0		0

		Ersättning för eftersläpning



		Folkmängd 1 nov

		året innan		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521		10,589

		2 år innan		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451		10,521

		3 år innan		9,990		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378		10,451

		4 år innan		9,903		9,990		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301		10,378

		5 år innan		9,842		9,903		9,990		10,048		10,033		10,038		10,132		10,219		10,301



		Procentuell förändring

						-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.7%

						0.6%		-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%

						0.9%		0.6%		-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%

						0.6%		0.9%		0.6%		-0.1%		0.0%		0.9%		0.9%		0.8%



		Genomsnitt på 5 år				0.48%		0.34%		0.4%		0.4%		0.7%		0.8%		0.8%		0.7%



		Gräns på 5 år		1.20%



		Procentuell förändring nov - nov				0.0%		0.94%		0.86%		0.80%		0.75%		0.70%		0.67%		0.65%



		Gräns, nov - nov		1.20%



		Antal ersatta personer						0		0		0		0		0		0		0



		Utbetalat året innan, mnkr						108,463		129,701		134,006		136,020		138,083		140,273		142,676

		Korrigerad utbetalning						108,463		129,701		134,006		136,020		138,083		140,273		142,676



		Ersättning per ersatt						0		0		0		0		0		0		0



		Eftersläpningsersättning, tusentals kronor				0		0		0		0		0		0		0		0

		Eftersläpningsersättning, kr per inv				0		0		0		0		0		0		0		0

































Ersättning för eftersläpningseffekter utgår om befolkningsökningen överstiger vissa gränsvärden. Om rad 77 visar positivt värde utgår sådan ersättning enligt den befolkningsprognos per 1.11 som finns på Indatabladet, rad 30. Vill du att denna ersättning skall ingå i kostnadsutjämningen måste du välja "Demografi med/utan pris" på blad 4 Kostnadsutjämning.




kommunkoder

		Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod				Kommun 		Kkod

		A						H												S

		Ale		1440				Habo		643				Lidingö		186				Sala		1981				Uppsala		380

		Alingsås		1489				Hagfors		1783				Lidköping		1494				Salem		128				Uppvidinge		760

		Alvesta		764				Hallsberg		1861				Lilla Edet		1462				Sandviken		2181				V

		Aneby		604				Hallstahammar		1961				Lindesberg		1885				Sigtuna		191				Vadstena		584

		Arboga		1984				Halmstad		1380				Linköping		580				Simrishamn		1291				Vaggeryd		665

		Arjeplog		2506				Hammarö		1761				Ljungby		781				Sjöbo		1265				Valdemarsvik		563

		Arvidsjaur		2505				Haninge		136				Ljusdal		2161				Skara		1495				Vallentuna		115

		Arvika		1784				Haparanda		2583				Ljusnarsberg		1864				Skellefteå		2482				Vansbro		2021

		Askersund		1882				Heby		331				Lomma		1262				Skinnskatteberg		1904				Vara		1470

		Avesta		2084				Hedemora		2083				Ludvika		2085				Skurup		1264				Varberg		1383

		B						Helsingborg		1283				Luleå		2580				Skövde		1496				Vaxholm		187

		Bengtsfors		1460				Herrljunga		1466				Lund		1281				Smedjebacken		2061				Vellinge		1233

		Berg		2326				Hjo		1497				Lycksele		2481				Sollefteå		2283				Vetlanda		685

		Bjurholm		2403				Hofors		2104				Lysekil		1484				Sollentuna		163				Vilhelmina		2462

		Bjuv		1260				Huddinge		126				M						Solna		184				Vimmerby		884

		Boden		2582				Hudiksvall		2184				Malmö		1280				Sorsele		2422				Vindeln		2404

		Bollebygd		1443				Hultsfred		860				Malung-Sälen		2023				Sotenäs		1427				Vingåker		428

		Bollnäs		2183				Hylte		1315				Malå		2418				Staffanstorp		1230				Vårgårda		1442

		Borgholm		885				Håbo		305				Mariestad		1493				Stenungsund		1415				Vänersborg		1487

		Borlänge		2081				Hällefors		1863				Mark		1463				Stockholm		180				Vännäs		2460

		Borås		1490				Härjedalen		2361				Markaryd		767				Storfors		1760				Värmdö		120

		Botkyrka		127				Härnösand		2280				Mellerud		1461				Storuman		2421				Värnamo		683

		Boxholm		560				Härryda		1401				Mjölby		586				Strängnäs		486				Västervik		883

		Bromölla		1272				Hässleholm		1293				Mora		2062				Strömstad		1486				Västerås		1980

		Bräcke		2305				Höganäs		1284				Motala		583				Strömsund		2313				Växjö		780

		Burlöv		1231				Högsby		821				Mullsjö		642				Sundbyberg		183				Y

		Båstad		1278				Hörby		1266				Munkedal		1430				Sundsvall		2281				Ydre		512

		D						Höör		1267				Munkfors		1762				Sunne		1766				Ystad		1286

		Dals-Ed		1438				J						Mölndal		1481				Surahammar		1907				Å

		Danderyd		162				Jokkmokk		2510				Mönsterås		861				Svalöv		1214				Åmål		1492

		Degerfors		1862				Järfälla		123				Mörbylånga		840				Svedala		1263				Ånge		2260

		Dorotea		2425				Jönköping		680				N						Svenljunga		1465				Åre		2321

		E						K						Nacka		182				Säffle		1785				Årjäng		1765

		Eda		1730				Kalix		2514				Nora		1884				Säter		2082				Åsele		2463

		Ekerö		125				Kalmar		880				Norberg		1962				Sävsjö		684				Åstorp		1277

		Eksjö		686				Karlsborg		1446				Nordanstig		2132				Söderhamn		2182				Åtvidaberg		561

		Emmaboda		862				Karlshamn		1082				Nordmaling		2401				Söderköping		582				Ä

		Enköping		381				Karlskoga		1883				Norrköping		581				Södertälje		181				Älmhult		765

		Eskilstuna		484				Karlskrona		1080				Norrtälje		188				Sölvesborg		1083				Älvdalen		2039

		Eslöv		1285				Karlstad		1780				Norsjö		2417				T						Älvkarleby		319

		Essunga		1445				Katrineholm		483				Nybro		881				Tanum		1435				Älvsbyn		2560

		F						Kil		1715				Nykvarn		140				Tibro		1472				Ängelholm		1292

		Fagersta		1982				Kinda		513				Nyköping		480				Tidaholm		1498				Ö

		Falkenberg		1382				Kiruna		2584				Nynäshamn		192				Tierp		360				Öckerö		1407

		Falköping		1499				Klippan		1276				Nässjö		682				Timrå		2262				Ödeshög		509

		Falun		2080				Knivsta		330				O						Tingsryd		763				Örebro		1880

		Filipstad		1782				Kramfors		2282				Ockelbo		2101				Tjörn		1419				Örkelljunga		1257

		Finspång		562				Kristianstad		1290				Olofström		1060				Tomelilla		1270				Örnsköldsvik		2284

		Flen		482				Kristinehamn		1781				Orsa		2034				Torsby		1737				Östersund		2380

		Forshaga		1763				Krokom		2309				Orust		1421				Torsås		834				Österåker		117

		Färgelanda		1439				Kumla		1881				Osby		1273				Tranemo		1452				Östhammar		382

		G						Kungsbacka		1384				Oskarshamn		882				Tranås		687				Östra Göinge		1256

		Gagnef		2026				Kungsör		1960				Ovanåker		2121				Trelleborg		1287				Överkalix		2513

		Gislaved		662				Kungälv		1482				Oxelösund		481				Trollhättan		1488				Övertorneå		2518

		Gnesta		461				Kävlinge		1261				P						Trosa		488

		Gnosjö		617				Köping		1983				Pajala		2521				Tyresö		138

		Gotland		980				L						Partille		1402				Täby		160

		Grums		1764				Laholm		1381				Perstorp		1275				Töreboda		1473

		Grästorp		1444				Landskrona		1282				Piteå		2581				U

		Gullspång		1447				Laxå		1860				R						Uddevalla		1485

		Gällivare		2523				Lekeberg		1814				Ragunda		2303				Ulricehamn		1491

		Gävle		2180				Leksand		2029				Robertsfors		2409				Umeå		2480

		Göteborg		1480				Lerum		1441				Ronneby		1081				Upplands Väsby		114

		Götene		1471				Lessebo		761				Rättvik		2031				Upplands-Bro		139
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar 
under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska 
räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till 
följande sektorer: 

 löpande verksamhet

 Investeringsverksamhet

 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

 bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att: 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

 Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och 
koncernen

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 
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Driftredovisning
Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med 
rekommendationer. Vi har granskat resultaträkningen och har inte 
funnit några väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av 
hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den 
löpande verksamheten. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs 
rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska 
utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget.

Vi har granskat att: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 
redovisning 

 Jämförelse görs med tidigare år 

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen
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Investeringsredovisning
Kommentar

Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med 
LKBR och rekommendation. 

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 
redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.  

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har 
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. 
Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning 
ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget 
och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga 
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas 
samt ska den även omfatta kommunala koncernföretags investeringar 
som fullmäktige tagit ställning till. 

Vi har granskat att: 

 Investeringsredovisningen visar kommunens totala 
investeringsverksamhet 

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed 

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 
bokföring 

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning 
och kassaflödesanalys 

 Jämförelse med tidigare år görs 

 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och 
kommenterats 

 Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 
årsredovisningen.
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser 
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller 
regionens och de kommunala koncernföretagens 
resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt 
noter. 

Vi har granskat att:

 Den sammanställda räkenskapen är uppställd enligt RKR R16 
Sammanställda räkenskaper

 Samtliga kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har 
inkluderats 

 Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild 
ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för 
kommunens verksamhet. 

 Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har 
tillämpats vid konsolideringen 

 Beloppen överensstämmer med den sammanställda 
räkenskaper och de ingående bolagens redovisningar 

 Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett 

 Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda 
räkenskaper

Kommentar

Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning 
avseende sammanställda räkenskaper. 
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Intern kontroll
Inom ramen för granskning av intern kontroll har vi främst 
fokuserat på kommunstyrelsens övergripande ansvar för en 
fungerande intern kontroll med fokus på förhållanden såsom 
organisation, redovisning, verksamhet, reglemente och ekonomi. 

Granskningens syfte är att säkerställa att kommunstyrelsen fullgör 
sitt övergripande ansvar för kommunens interna kontroll och att 
det finns ett fungerande internkontrollarbete i respektive nämnd. 

Vi har granskat att:

 Det kommungemensamma reglementet för intern kontroll 
anpassats till nuvarande organisation

 Processen för intern kontroll som ledningen fastställt 
uppdaterats och anpassats till kommunens reglemente

 Budget och fastställda mål finns m a p granskning av 
måluppfyllelse och verksamheternas kostnadseffektivitet

 Nämnderna identifierar risker inom områden som rör det 
faktiska genomförandet av nämndens uppdrag, den lagstiftning 
som är väsentlig för nämndens verksamhet samt den 
finansiella rapporteringen 

 Nämnderna utifrån riskanalysen identifierat väsentliga 
kontroller och dokumenterat hur dessa ska genomföras

 Internkontrollarbetet fungerar tillfredsställande och följer 
aktuella styrdokument samt att avrapportering sker i enlighet 
med det som fastställts i styrdokumenten

 Centrala funktioner som intäktsredovisning och lönerutiner 
fungerar på ett tillfredsställande sätt

 Attestrutinen fungerar i enlighet med attestreglementet. 
Stickprov har tagits av både leverantörsfakturor och 
bokföringsordrar

 Processen för hantering av skatter och avgifter fungerar på ett 
tillfredsställande sätt

 Kommunen har ett försäkringsskydd som bedöms rimligt

Kommentar

Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår bedömning av 
en fungerande intern kontroll. 
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Valda revisorer  
Ulricehamns kommun 
   
                                                               

Sidan 1 av 2

1 

Kommunfullmäktige 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 
2020-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas.  
 
Kommunfullmäktige skall i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas 
verksamhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god 
ekonomisk hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. 
Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2020 fastställdes 
17 mål för god ekonomisk hushållning. Av de 13 verksamhetsmålen är 7 mål nya och av de 4 
finansiella målen är 2 mål nya.  

Budgeten för 2019 innehöll 24 mål för god ekonomisk hushållning (21 verksamhetsmål och 3 
finansiella mål). 

Revisorerna skall bedöma om: 
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 
 
Vi bedömer att: 

 delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala redovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 

 
Revisorerna skall bedöma om: 
resultatet som redovisas i delårsrapporten följer de mål som kommunfullmäktige  
beslutat för verksamheterna och ekonomin  
 
Vi bedömer att: 

 att de finansiella målen kommer att nås 
 
Vi delar därmed kommunstyrelsens bedömning. 
 
Vi bedömer att:  

 det finns risk att några verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas 
 
De verksamhetsmål som kommunstyrelsen bedömer att inte uppfyllas är: 

 den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda skall minska  



 
 
Valda revisorer  
Ulricehamns kommun 
   
                                                               

Sidan 2 av 2

2 

  andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till något yrkesprogram på gymnasiet skall 
öka  

 
Vi anser att det finns risk att fler verksamhetsmål, än de 2 som kommunstyrelsen redovisar  
inte kommer att uppfyllas. Målen för bl.a. långtidssjukskrivning, verkställighetstid för 
särskilt boende och LSS-boende ligger i riskzonen för att ej uppfyllas. I delårsrapporten per 
2019-08-31 befarade kommunstyrelsen att 4 verksamhetsmål av 21 verksamhetsmål ej 
skulle uppnås. Utfallet per 2019-12-31 blev att 11 mål av 21 mål ej uppnåddes. 
 
Sammanfattningsvis är kommunstyrelsens bedömning att 15 av 17 mål är uppfyllda eller 
förväntas att uppfyllas. 
 
Kommentarer 
Vi noterar att resultatet före lovskolan innebär att var 5:e elev inte uppnår behörighet till 
gymnasiet. Vi ser allvarligt på detta förhållande. 
  
Vi vill även fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på att målen för sjuktalen ej nås. 
Prognosticerad avvikelse för den totala sjukfrånvaron är väsentlig.  
 
Vi noterar att 16 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fanns med i budget 
2019 inte finns med i budget 2020. Av dessa 16 verksamhetsmål uppfylldes ej hälften per 
2019-12-31. Vi vill i detta sammanhang framhålla vikten av att uppföljning sker konsekvent 
över tid. 
 
 
Ulricehamn den 8 oktober 2020 

För valda revisorer 

 
 
 
 
Lars-Erik Josefson         Marianne Henningsson         
Ordförande         Vice ordförande 
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Granskning delårsrapport per 2020-08-31



2© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Innehåll
Sida

1. Sammanfattning

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
1.2 Underlag för revisorernas bedömning

[ 4 ]
[ 5 ]

2. Inledning

2.1 Syfte och revisionsfråga
2.2 Avgränsning
2.3 Revisionskriterier
2.4 Ansvarig nämnd
2.5 Metod

[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 9 ]
[ 9 ]

3. Resultat av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse
3.2 Bedömning av fullmäktiges mål 
3.2.1 Finansiella mål
3.2.2 Verksamhetsmål
3.3 Balanskravet
3.4 Resultat- och balansräkning
3.6 Sammanställd redovisning

[ 11 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]



1. Sammanfattning



4© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sammanfattning
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 74 mkr, vilket är 6 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på en 
ökning av generella statsbidrag. Kommunens prognos för helåret uppgår till 61 mkr, vilket är 43 mkr högre än budget.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 67 mkr för 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning omfattar och utvärderas för 
kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att samtliga fyra mål nås i delårsrapporten, samt att bedömningen kvarstår för helåret.

Verksamhetsmål
Vår bedömning är att av fullmäktige beslutade 13 mål är fem uppnådda i delårsrapporten. Verksamhetsmålen får därmed 
betraktas som delvis uppnådda.

Ulricehamn den 8 oktober 2020

Emil Andersson
Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta 
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som 
revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och 
god redovisningssed i kommuner och regioner

Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart 
granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR
 Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och 
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för 
att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen.

Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att
uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning omfattar och utvärderas för 
kommunkoncernen som helhet.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 
Gällande helårsprognosen för 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen 
felaktig.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Vår bedömning

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till 
minst 1,5 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning

1,2 % 4,0 % Målet nås och bedöms uppnås i 
årsprognos

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska uppgå 
till högst 350 mkr

350 mkr 90 mkr Målet nås och bedöms uppnås i 
årsprognos

STUBO AB ska generera en avkastning 
på minst 5 procent på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde 

5 % 5,3 % Målet nås och bedöms uppnås i 
årsprognos

UEAB ska generera en avkastning på 
minst 5 procent på totalt eget kapital 5 % 11 %

Målet nås och bedöms uppnås i 
årsprognos
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3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har antagit tre målområden i budgeten för 2020:

1. Fokus på dem vi är till för

2. Hållbar tillväxt

3. Attraktiv arbetsgivare

Till varje målområde har tre till sex underliggande mål kopplats. Totalt 13 stycken. 

I delårsrapporten mäts måluppfyllelsen av de underliggande målen i tre kategorier (Uppfyllt; Arbete pågår/förväntas uppfyllas; 
samt Inte uppfyllt). Av verksamhetsmålen är fem mål uppfyllda; fem mål där arbete pågår; två mål är inte uppfyllda, samt ett 
mål har ej kunnat mätas. Till respektive mål presenteras en analys och planerade åtgärder/insatser för utveckling. Kommunen
bedömer att fler mål kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. 

Vår bedömning är att av fullmäktige beslutade 13 mål är fem uppnådda i delårsrapporten. Verksamhetsmålen får därmed 
betraktas som delvis uppnådda.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting 
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att 
kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 67 mkr.

Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av resultat- och balansräkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna 
kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 74 mkr, vilket är 6 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på ökade 
generella statsbidrag.

Kommunens årsprognos uppgår till 61 mkr, medan det budgeterade årsresultatet uppgår till 18 mkr. 2019 års resultat uppgick 
till 55 mkr som till stor del förklarades av orealiserade vinster av finansiella instrument. 

Kommunens årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 464 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 141 mkr och 
årsprognosen anges till 202 mkr.

Vi noterade en differens mellan anläggningsregister och bokförda belopp av materiella anläggningstillgångar i huvudboken per 
den 31 augusti om ca 8,9 mkr. Avser aktiveringar som kommer att bokföras i september månad.  

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande 
förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra 
avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. 
Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen 
som ska bedömas.

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat om 124 mkr per den 31 augusti, vilket är 32 mkr högre än vid samma tidpunkt 
föregående år. 

Resultat av granskningen forts.
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Valda revisorer   2020-11-24 
Ulricehamns kommun 
Rapport nr: 1 / 2020 

 
 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium 

  
       
 
 
Granskning av planprocessen 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av planprocessen”. 
 
Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och effektiv 
planprocess.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de förhållande som beskrivs i 
rapporten konstaterar vi att kommunstyrelsen bl.a. bör stärka förvaltningens samarbete i 
planprocessen. 
 
Vi emotser kommunstyrelsens svar på i rapporten gjorda bedömningar (punkterna 3.2.1,  
3.3.1, 3.4.1, 3.5.1) och lämnade rekommendationer (sid 16-17).  
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
   
 
 







































Valda revisorer   2021-01-22 
Ulricehamns kommun 
Rapport nr: 2 / 2020 

 
 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium  

 
 
Granskning av likvärdig skola 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av likvärdig skola”. 
 
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå hela 
sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna skillnader i 
resultat som till exempel beror på föräldrarnas utbildningsbakgrund eller om man är 
utrikesfödd. 
 
Granskningens syfte är att översiktligt pröva om kommunstyrelsen erbjuder en likvärdig skola 
till eleverna inom grundskolan. Vi har valt att bedöma följande områden: 

 Resursfördelning 
 Tillgång till modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och svenska 

som andraspråk 
 Möjlighet att få särskilt stöd om man behöver  
 Bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet så att elevernas rätt till likvärdig utbildning 

tillförsäkras 
 Tillgång till legitimerade lärare 

 
Med anledning av det som beskrivs i rapporten vill vi att kommunstyrelsen kommenterar och 
lämnar besked om åtgärder beträffande de brister i verksamheten som redovisas. Vi avser då i 
första hand de brister som rör undervisningen i modersmål, studiehandledning på modersmål, 
och tillgång i tillräcklig omfattning av särskilt stöd för de elever som så behöver. 
 
Vi frågar också kommunstyrelsen om de ser något samband mellan den förhållandevis höga 
andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för 
verksamheten samt hur dessa resurser fördelas? 
 
Vi emotser ert svar senast 2021-05-25 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
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Ulricehamns kommun 
 Granskning av likvärdig skola 
 
 2020-12-18 

1 Sammanfattning 
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i 
skolväsendet i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Vi kan konstatera att kostnaden per elev i grundskolan i Ulricehamn är lägre än 
snittkostnaden per elev i län och rike och att andelen elever som inte når 
kunskapskraven i alla ämnen är förhållandevis hög. Det sistnämnda kan bero på 
avsatta resurser.  
De resurser som finns tillgängliga fördelas ut till skolenheter med hänsyn till bland 
annat elevantal och skolenheternas storlek, men även efter elevers olika 
förutsättningar och behov genom att hänsyn tas till socioekonomisk struktur, men även 
efter kvalitativ bedömning. Vi bedömer att resurser fördelas i enlighet med lag efter 
elevers olika förutsättningar och behov. Även rektor fördelar resurser efter elevers olika 
förutsättningar och behov, men vi bedömer det inte vara säkerställt att det kan göras i 
den grad som rektor skulle ha gjort om resurserna vore större. 
Förutsättningarna att möta elever med utländsk bakgrund är inte helt likvärdiga i 
kommunen. Det finns organisatoriska brister som både försvårar för den enskilde 
eleven att nå målen och är författningsvridiga. Det gäller att undervisning i modersmål 
sker på tid då annan undervisning pågår och att elever inte kan delta i modersmål eller 
får studiehandledning på modersmål eller deltaga i annan insats på grund av att 
skolskjutstider. Eleverna får inte heller studiehandledning på modersmål i den 
omfattning som krävs. 
Elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i den form eller den omfattning 
som krävs. Åtgärder vidtas inom en rad områden för att stärka enheternas förut-
sättningarna att möta elevernas behov. Det handlar både om insatser i klassrummet 
och om inrättande av flexgrupper samt samverkan med socialtjänst och region. 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Ulricehamns kommun är ungefär som i 
riket i stort. Det skiljer dock mellan skolenheterna. I intervjuer har dock framgått att 
rektorerna, oberoende av skolans storlek, upplever sig ha haft lättare att rekrytera 
personal inför innevarande läsår än tidigare. För små skolenheter är det dock svårt att 
kunna rekrytera legitimerade och behöriga lärare i praktiskt-estetiska ämnen. På 
enhets- och huvudmannanivå görs, med eller utan stöd i statsbidrag, vissa insatser för 
att trygga kompetensförsörjningen. det har främst gällt speciallärare, specialpedagoger 
och lärare i fritidshem. Vi bedömer att insatser för att säkra kompetensförsörjningen på 
kort och på lång sikt och särskilt vid små skolenheter bör intensifieras. 
Vi anser att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag och att 
arbetet ligger till grund för åtgärder då brister identifierats. 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att åtgärda 
för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen 

— ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet 
med lag och förordning. (10 kap. 5 § SkolL, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen) 
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— ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1 
st. SkolL) 

— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 
form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt, och 
särskilt beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

— bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
likvärdigheten i skolväsendet i kommunen. 
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå 
hela sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna 
skillnader i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om 
man är utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen utgår från revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar att 
erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

− Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till elevers förutsättningar, 
behov och geografiska placering vid fördelning av resurser? 

− Har elever med utländsk bakgrund tillgång till studiehandledning på modersmål, 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk? 

− Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det? 

− Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga lärare? 

− Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig utbildning 
tillförsäkras? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och omfattar grundskolan. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

− kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 

− skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, och 

− tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier och offentlig statistik, dokumentstudier 
och intervjuer med kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande, skolchef, 
utvecklingsledare, urval av rektorer, enhetschef centrala elevhälsan, representanter för 
elevhälsans olika insatser och urval av lärare. 
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef, ekonomichef, ekonom sektor lärande, 
enhetschef centrala elevhälsan och utvecklingsledare. 
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3 Resultat av granskningen 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 6 (godkända i alla ämnen) efter läsåret 2018/2019 
och läsåret 2019/2020. 

Skola Godkänd i alla 
ämnen 

2019 

Godkänd i alla ämnen 
exkl. nyanlända 

2019 

Godkänd i alla 
ämnen 2020 

Blidsbergs skola, F-6 i.u. i.u. 78,6  

Bogesundsskolan, F-6 82,1 83,6 86,2 

Dalums skola, F-6 64,7 ~1001 78,6 

Gällstad skola, F-6 i.u. i.u. 70,0 

Hökerums skola, F-6 77,8 82,4 61,8 

Hössna skola, F-6 i.u. i.u. 76,5 

Marbäcks skola, F-6 i.u. i.u. 90,0 

Timmele skola, F-6 ~100 ~100 87,5 

Tvärreds skola, F-6 ~100 ~100 66,7 

Ulrikaskolan, F-6 84,3 89,4 89,3 

Vegby skola, F-6 i.u. i.u. 69,2 

Ulricehamns kommun 78,3 81,7 80,4 

Riket2 73,9 77,1 i.u. 
Siris, Skolverket  

Flera av skolenheterna i Ulricehamns kommun är små med under 30 elever i årskurs 
sex, vilket innebär att andelen elever som uppnått kunskapskraven på enhetsnivå blir 
starkt beroende av enskilda elevers prestationer. På kommunnivå kan dock 
konstateras att måluppfyllelsen var något högre 2020 än 2019. 
 
 
 
 

 
1 Antal elever som ej uppnått kunskapskraven uppgår till färre än fem. 
2 Samtliga huvudmän 
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Nedan ser vi kunskapsresultaten efter årskurs 9 (andel elever godkända i alla ämnen, 
andel elever behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde) efter läsåret 
2018/2019. I varje kolumn anges två uppgifter. Den första avser samtliga elever och 
den andra samtliga elever exklusive nyanlända. 

Skola Antal elever Andel som 
uppnått 
kunskapskra
ven i alla 
ämnen (%) 

Andel 
behöriga till 
yrkesprogram 
(%) 

Genomsnittligt 
meritvärde, 
kommunala 
skolor 

Stenbocksskolan, 7–9 198 / 178 62,1 / 68,7  81,8 / 88,3 221,8 / 232,0 

Ätradalsskolan 7–9 75 66,7 / 66,7 76,0 / 76,0 221,9 / 221,9 

Ulricehamns kommun 273 / 254 63,4 / 68,1 80,2 / 84,6 221,8 / 229,1 

Riket 1 203 619 73,4 / 77,4 82,5 / 86,7 224,5 / 231,3 
Kolada, SKR 

Av statistiken ovan kan vi se att måluppfyllelsen vad gäller andel elever som har 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen är lägre i Ulricehamn än i riket som helhet. 
Andelen behöriga till gymnasieskolan ligger dock i paritet med riket vad gäller 
Stenbocksskolan, men även för detta mått lägre för Ätradalsskolan. Både skolornas 
genomsnittliga meritvärde ligger nära rikets snitt. 
Läsåret 2019/2020 uppnådde 60 procent av eleverna vid Stenbocksskolan och knappt 
52 procent av eleverna vid Ätradalsskolan kunskapskraven i alla ämnen. Det är en 
försämring av måluppfyllelsen för båda enheterna sedan läsåret dessförinnan. Av 
kommunens interna statistik framgår att 2019 var 86,2 procent av eleverna, efter 
lovskola, behöriga till yrkesprogram. Andelen sjönk marginellt 2020 till 85,6 procent. 
Efter lovskola 2019 var andelen behöriga elever något högre på Ätradalskolan än 
Stenbockskolan. År 2020 var förhållandet det motsatta. 
I den officiella statistiken av relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 
2018/2019 framgår att 67,5 % av eleverna fick samma slutbetyg som provbetyg i 
svenska. 25,6 fick högre slutbetyg, vilket kan jämföras med riket där 27,5 % fick högre 
slutbetyg. I matematik fick 60 % fick samma slutbetyg som provbetyg och 37,6 % högre 
än provbetyget. I riket låg snittet för högre betyg på 39,3 %. I Ulricehamn fick en något 
större andel av eleverna i engelska ett högre slutbetyg än provbetyg  
Vintern 2019 påbörjade Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning av 
Ulricehamns kommun.3 En kvalitetsgranskning ska, enligt Skolinspektionen, ”belysa 
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 
nationella målen”. Skolinspektionen bedömde att huvudmannen i låg utsträckning 
gjorde ”relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan 
utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden”. Myndigheten ansåg 
vidare att huvudmannen ”i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som 

 
3 Dnr-SI 2019:6009, 2019-11-21, Skolinspektionen 
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syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som 
möjligt, men [att] utvecklingsområden finns” vad gäller ”analys över hur de 
kompensatoriska insatserna i form av resursfördelning och riktade insatser leder till 
faktiska förbättringar av elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. 
Ulricehamn redovisade vidtagna åtgärder för Skolinspektionen i sitt svar av den 20 
augusti 2020. Skolinspektion kunde konstatera att åtgärder vidtagits, men bedömde 
”att ytterligare åtgärder behövs för att höja kvaliteten”.4 

3.1 Resurser 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna skall fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 
I Skolverkets statistikverktyg Salsa får man fram uppgifter om elevernas bakgrund per 
skolenhet vad kön, eventuell utländsk bakgrund och föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå beträffar. Salsa tittar på skolornas resultat efter årskurs nio och därför 
är det endast på högstadienivå som uppgifterna framgår. Uppgifterna nedan gäller för 
vårterminen 2019. 

Skolenhet Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) 
nyinvandrade 

senaste fyra åren 

Föräldrars 
sammanvägda 
utbildningsnivå5 

Stenbocksskolan, 7–9 49 10 2,22 

Ätradalsskolan, 7–9 47 0 2,12 

Riket 52 6 2,30 
Salsa 2019, Skolverket 

Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå i kommunen som helhet var 2,15. 

 
4 Dnr-SI 2019:6009, 2020-09-25, Skolinspektionen 
5 Anges på en skala mellan ett och tre, där 1 betyder genomgången folkskola/grundskola, 2 genomgången 
gymnasieskola om högst tre år, 3 fyraårigt gymnasium eller erhållit minst 20 poäng. 
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Tabellen nedan visar elevstatistik per skolenhet vad gäller socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer. Även kommunens två fristående skolenheter redovisas. 

Skola Antal elever 
åk 1–9 

Andel elever med 
utländsk bakgrund 

Andel elever m föräldrar 
m eftergymnasial utb. 

Blidsbergs skola 97 33 28 

Bogesundsskolan 450 24 58 

Dalums skola 61 25 25 

Gällstad skola 141 15 44 

Hökerums skola 201 10 49 

Hössna skola 93 färre än 10 elever 44 

Marbäcks skola 44 30 41 

Timmele skola 120 14 48 

Tvärreds skola 51 färre än 10 elever 55 

Ulrikaskolan 300 17 63 

Vegby skola 59 24 47 

Stenbocksskolan 564 19 53 

Ätradalsskolan 251 12 47 

Fristående grundskolor 
Montessoriskolan 69 28 58 

Vistaholms skola 38 färre än 10 elever 66 

Riket6 1 203 619 26 60 
Siris ”Grundskola – elevstatistik” 2019/2020, Skolverket 

Av uppgifterna ovan kan vi se att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna skiljer sig 
väsentligt åt mellan skolenheterna, särskilt vad gäller andel elever med föräldrar med 
eftergymnasial utbildning. Gällande andel elever med utländsk bakgrund skiljer sig 
siffrorna lite mer åt.  
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Ulricehamns kommun 
år 2019 var 105 300 kronor.  
 
 
 
 

 
6 Samtliga huvudmän 
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Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen 
(lågpendlingskommun nära större stad) och för rikets samtliga huvudmän. 

2019 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

Övr.7 

Ulricehamn 105 300 14 600 59 900 6 400  5 900  2 890  15 600 

Kommungrp. 119 500 16 900 66 900 7 000 5 000 4 440 19 200 

Riket8 115 100 19 000 65 200 6 600 5 200 3 640 15 500 
Siris, Skolverket 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan i Ulricehamns kommun uppgår 
alltså till 105 300, vilket är lägre än snittet i kommungruppen och riket. Kostnaderna per 
kostnadsslag ligger överlag under jämförbara snitt förutom kostnader för lärverktyg och 
utrustning. Av kommunens årsredovisning för 2019 framgår att grundskoleverksam-
heten redovisade ett positivt resultat om 1,6 mnkr medan modersmålsverksamheten, 
som ligger under verksamheten Tingsholm redovisade ett underskott om 4,2 mnkr. 
Grundskolans positiva resultat beror på större riktade statsbidrag från Migrationsverket 
och Skolverket än beräknat.9 
Huruvida det totala anslaget för grundskolans verksamhet är tillräckligt kan ifrågasättas 
menar förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. I intervjuer med skolchef 
och rektorer framförs att verksamheten kan bedrivas inom lag, men att ökade resurser 
skulle ge bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 
Resurser till kommunens grundskola fördelas genom anslag från kommunstyrelsen. 
Fördelningen av resurser till respektive skolenhet för halvfasta (till exempel löner) och 
rörliga kostnader tar hänsyn till två parametrar. 

 antal elever, rak skolpeng efter att resurser för litenhetstillägg plockats undan 

 skolenhetens totala elevantal. Skolenheter årskurs 1-6 med färre än 250 elever 
får tilläggsanslag utifrån hur liten skolenheten är. Högstadieskolor med färre än 
300 elever får också ett tilläggsanslag. Totalt handlar det för årskurs 1-6 om 
cirka 3,5 mnkr och för årskurs 7-9 om 860 tkr. 

Modellen ovan tar sedan 2018 inte hänsyn till elevers socioekonomiska bakgrund. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande och förvaltningens ekonom menar att den 
omfördelning som då gjordes kostade 20 tkr för statistik från SCB, men renderade för 
respektive skolenhet en omfördelning på -15 tkr - 20 tkr. De socioekonomiska 
skillnaderna mellan enheterna var alltså så små att en matematisk modell för 
resursfördelningen inte ansågs behövas.  

 
7 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
8 Ulricehamn och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga 
huvudmän.  
9 Årsredovisning 2019, sid. 61 
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Idag fördelas däremot cirka 15 tjänster ut på skolenheterna utifrån socioekonomiska 
faktorer. 50% av tidigare års fördelning och 50% utifrån likvärdig skolas 
socioekonomiska underlag för bidragsåret. Det är andra året kommunen gör på detta 
sätt, sedan likvärdig skola statsbidraget infördes.    
För högstadieelever med särskilt stora stödbehov är fem tjänster, vilket motsvarar cirka 
2,8 mnkr år 2020, avsatta för undervisning i särskild undervisningsgrupp. Resursen 
fördelas mellan Stenbockskolan och Ätradalsskolan. 
Ytterligare en sektorsplacerad resurs är medel för undervisning i svenska som 
andraspråk. I budget 2020 är cirka 3,6 mnkr avsatta för ändamålet. Fördelningen utgår 
från antalet berättigade elever i svenska som andraspråk. 
Kostnader för lokaler, ledning och administration: bitr rektor, administratör och 
administration, tas ute hos respektive rektor. Kostnader för lön för rektorer och måltider 
tas av verksamhetschef/sektorchef. Ansvaret för elevhälsa respektive modersmål och 
studiehandledning på modersmål ligger på verksamhet skolutveckling och stöd 
verksamhet Tingsholm. 
Vid sidan av dessa interna medel fördelas också statsbidrag, dels från Migrationsverket 
för asylsökande och nyanlända elever, dels från Skolverket för bland annat lågstadie-
satsning och likvärdig skola10. Sedan andra halvåret 2020 ingår lågstadiesatsningen i 
statsbidraget för likvärdig skola. 
Skolchef och rektorer menar att resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och 
behov genom de särskilt avsatta 15 tjänsterna och statsbidraget likvärdig skola. 
Rektorerna menar också att de på sina respektive skolenheter kan fördela resurser 
efter elevernas behov. Det handlar dock om att prioritera behov. Rektorerna menar att 
ytterligare resurser säkert skulle förbättra måluppfyllelsen. De är dock trygga med att 
huvudmannen stödjer dem om akuta åtgärder kan behöva vidtas som inte ryms i ram. 
Både skolchef och rektorer ger exempel på att huvudmannen tillskjutit medel för 
särskilda insatser. Rektorerna framför också att högre måluppfyllelse inte bara handlar 
om mer resurser utan också om tillgång till behöriga och kompetenta lärare. 

3.1.1 Bedömning 
Av intervjuer framgår att resurser tilldelas så att verksamheten kan bedrivas i enlighet 
med lag. Måluppfyllelsen är dock inte i paritet med vare sig statens eller kommunens 
mål. I intervjuer framgår att ökade resurser skulle ge bättre förutsättningar för högre 
måluppfyllelse. 
Ulricehamns skolstruktur, med många små skolor, försvårar ett effektivt utnyttjande av 
resurser. Trots det är kostnaden per elev lägre än snittet i både länet och riket. De 
socioekonomiska bakgrundsfaktorerna talar inte heller för att verksamheten borde 
kunna bedrivas till en låg snittkostnad. Kostnaderna per elev för lokaler och elevhälsa 
ligger under 80 procent av rikssnittet. Vi bedömer inte att elevhälsan kan erbjudas 
likvärdigt i kommunen, inte heller att elevhälsan arbetar i enlighet med skollagens 
uppdrag. (Se vidare under rubriken Särskilt stöd.) 

 
10 Hur resurserna från likvärdig skola planeras att användas redovisas i dokumentet Plan för insatser inom 
Likvärdig skola 2020 
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Kommunen har inte ett resursfördelningssystem som rent matematiskt tar hänsyn till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Vi bedömer dock att det görs en kvalitativ 
bedömning av enheternas olika behov som ligger till grund för att resurser rent faktiskt 
beaktar enheternas olika utmaningar vad gäller elevernas förutsättningar och behov. 

3.2 Undervisning för elever med utländsk bakgrund 
I Ulricehamns kommun organiseras modersmål och studiehandledning på modersmål i 
en egen verksamhet under verksamhet Tingsholm. En biträdande rektor har ett särskilt 
ansvar för modersmål och studiehandledning. Hon är också chef för den personal som 
undervisar i modersmål och ansvarar för studiehandledning. 
De språk som kommunen erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning i 
”är arabiska, dari, persiska, finska, engelska, tyska, ryska, litauiska, nederländska, 
bosniska, kroatiska, serbiska, polska, badini, sorani, thailändska, spanska. Enbart 
studiehandledning sker på somaliska och kurmandji. Finska ges som både första och 
andraspråk enligt Skollagens reglemente för nationella minoritetsspråk.”11 
Från och med höstterminen 2020 till och med höstterminen 2022, med avrapportering i 
februari 2023, arbetar Ulricehamns kommuns sektor lärande i ett utvecklingsprojekt 
tillsammans med Högskolan i Väst med stöd av Skolverket. Sektorn konstaterar att 
attityder och förhållningssätt till målgruppen nyanlända behöver utvecklas. Projektet 
styrs särskilt genom styrdokumentet Åtgärdsplan Nya – nyanländas lärande. För 
arbetet med nyanlända har tre mål och fyra delmål satts upp. 
Mål: 

 Varje barn och elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

 Varje pedagog ska vara förtrogen med sin förmåga att möta elever med 
flerspråkig bakgrund där språket är mål och medel för kunskapsutveckling. 

 Sektor lärande har en samsyn i att språk- och kunskapsutveckling är en 
angelägenhet för all personal. 

Delmål: 

 De vuxna visar att de har tydliga och höga förväntningar på barnet och eleven. 

 Barnen och eleverna bemöts på ett tydligt, konsekvent och empatiskt sätt. 

 Personalen har teoretiska kunskaper i flerspråkighet och möte med mångfalden 
och tillämpar dessa. 

 Organisationens förmåga i interkulturellt ledarskap ska öka. 

3.2.1 Modersmål 
I skollagens 10 kap. 4 §, angående ämnen i grundskolan, stadgas att det som ämnen 
ska ”finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, 
modersmål.”  

 
11 Åtgärdsplan Nya – nyanländas lärande, Ulricehamns kommun 
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Vidare stipuleras i 10 kap. 7 § skollagen att en elev som har en vårdnadshavare med 
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk 
om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grund-
läggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk 
ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 
sådan undervisning i det språket. I skolförordningens femte kapitel regleras vad som 
gäller för modersmålsundervisning och studiehandledning i den obligatoriska skolan. 
Ur Skolverkets senaste statistik över modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun 
kan vi hämta följande information. 

Grundskolan 2019 Ulricehamn Kommungrupp Riket 

Andel (%) av det totala elevantalet 
som är berättigade att delta i 
modersmålsundervisning. 

22,5 29,4 28,1 %12 

Andel (%) av antalet berättigade elever 
som deltar i modersmålsundervisning. 

56 51 59,4 % 

Jämförelsetal 2019, Skolverket 

Av statistiken framgår att antalet berättigade till modersmål är 22,5 procent i 
Ulricehamn alltså något lägre än i kommungrupp och rike. Andelen elever av de som är 
behöriga och som också läser modersmål är i paritet med snittet i kommungrupp och 
rike. I skolenkäten13 anger närmare hälften av vårdnadshavarna till barn som är 
berättigade till modersmål att de får det i den omfattning som de önskar och 31 procent 
tycker inte det. Svaren ligger i paritet med snittet i enkätomgången. 
I oktober 2020 läste 349 grundskoleelever modersmål. Om modersmålsundervisning 
ansöks en gång per elev och någon ny ansökan behöver inte göras varje år. För de 
elever som ansöker om modersmål där det inte finns någon lärare i språket finns 
ansökan kvar under två år; skulle det under den tiden anställas en lärare kan dessa 
elever erbjudas modersmålsundervisning. Antalet elever som ansöker om ett språk ska 
överstiga 5 elever i kommunen för att lärare ska anställas, enligt biträdande rektor. 
Undervisning sker inte i alla arton språk, där det finns inkomna ansökningar. Det beror 
på att antalet sökande per språk inte uppgår till fem. Ansvarig biträdande rektor menar 
att undervisning i modersmål erbjuds och genomförs i huvudsak likvärdigt vid 
kommunens grundskolor. Intervjuade rektorer delar denna bild. 
I intervjuer framgår att undervisning i modersmål på vissa enheter kan ske på tid då 
annan undervisning pågår, det vill säga att eleven behöver lämna ordinarie lektion. 
Ofta handlar det om ämnen som upplevs som mindre viktiga såsom bild eller slöjd. Det 
kan också vara så att elever inte kan delta i modersmål eftersom deras skolskjuts går 
hem innan modersmålsundervisningen startat. 

 
12 Uppgiften gäller för 2018  
13 Skolinspektionens skolenkät hösten 2018 
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3.2.2 Studiehandledning på modersmål 
Vad som explicit gäller om studiehandledning regleras i skolförordningen. ”En elev ska 
få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har under-
visats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i 
stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.” (5 kap. 4 § skolförordningen) 
Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn vintern 2016/2017 konstaterades att 
kommunen inte gav studiehandledning på modersmål till alla elever som hade rätt till 
det.14 När tillsynen avslutades i september 2017 ansågs bristen vara avhjälpt.15 
Utifrån elevens behov av studiehandledning får varje elev studiehandledning i en 
omfattning från 30 minuter upp till tre timmar i veckan. Klasslärare/mentor/ämneslärare 
ansöker varje läsår om studiehandledning för de elever som de anser vara i behov av 
studiehandledning. Ansvarig biträdande rektor menar att studiehandledning erbjuds 
likvärdigt i kommunen, men att den inte genomförs likvärdigt. Bristen består primärt 
däri att ansvarig lärare och studiehandledare planerar arbetet med olika hög kvalitet. 
Om studiehandledaren inte delges lärarens planering i god tid kan studiehandledaren 
inte heller läsa in sig på området. 
I oktober 2020 fick 184 elever i kommunens grundskola studiehandledning på moders-
mål. Studiehandledning kan inte erbjudas i alla efterfrågade språk. Det gäller vid tiden 
för granskningen språken: gorani, mandarin, rumänska, tjetjenska och urdu. Om 
studiehandledning inte kan erbjudas görs andra insatser såsom användning av inlästa 
läromedel på modersmål, bildstöd eller stöd av lärare i svenska som andraspråk. 
Intervjuade rektorer menar att studiehandledning kan erbjudas eleverna, men liksom 
biträdande rektor och intervjuade lärare, anser de inte att studiehandledning kan 
erbjudas i den omfattning som krävs. Behovet överstiger den budget som finns avsatt 
och även tillgång på personal. Biträdande rektor framför dock att verksamheten är 
väldigt flexibel och att det inte finns någon bortre gräns för hur länge en elev kan få 
studiehandledning. 

3.2.3 Svenska som andraspråk 
Undervisning i svenska som andraspråk genomförs i låg- och mellanstadiet i huvudsak 
av ordinarie svensklärare parallellt med undervisning i svenska. På flera enheter får de 
elever som ska läsa svenska som andraspråk visst stöd av lärare i svenska som 
andraspråk under cirka 30 minuter per vecka. På högstadiet sker undervisning i högre 
grad av särskild lärare i svenska som andra språk i eget klassrum, men tidsmässigt 
parallellt med undervisning i svenska. För att det ska fungera krävs att rektor i sin 
organisering av verksamheten planerar för detta, vilket görs, enligt högstadierektor. 
Intervjuade lärare på låg- och mellanstadiet menar att det kan fungera bra om det finns 
ytterligare personal med på lektionerna, då kan läraren i högre grad anpassa 
undervisningen efter de två kursplanerna. Inte sällan behöver emellertid den extra 
pedagogen gå in som vikarie i en annan klass istället. 

 
14 Dnr 43-2016:4709, 2017-01-23, Skolinspektionen 
15 Dnr 43-2016:4709, 2017-09-11, Skolinspektionen 
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Av det totala elevantalet i Ulricehamn läser 10,4 procent svenska som andraspråk. 
Jämfört med kommungruppen 13,1 procent. Det finns en viss osäkerhet om huruvida 
en elev egentligen ska läsa svenska som andraspråk eller inte. Skolchefen påtalar 
också att i aktuell forskning diskuteras ämnets självständiga roll. Rektorerna instämmer 
i skolchefens argumentation om att det i varje klassrum bör bedrivas ett 
språkutvecklande arbete. 

3.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig organisation för modersmål och 
studiehandledning på modersmål. Modersmål och studiehandledning erbjuds och 
genomförs. Det gäller även svenska som andraspråk. Vi bedömer dock att 
verksamheterna är behäftade med brister. Vi vill påpeka elevens rätt till 
undervisningstid om 6890 timmar. Undervisning i modersmål får inte erbjudas på 
annan lektionstid än vad som anges i skolförordningen. Det är inte heller 
tillfredställande att skolskjutsarnas schema förhindrar deltagande i modersmål. 
Studiehandledning i modersmål erbjuds inte i den omfattning som behövs.  

3.3 Särskilt stöd 
Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever inom skolväsendet. Med likvärdighet 
menas enligt Skolinspektionen ”lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 
och att utbildningen ska vara kompenserande”.  I skollagens 3 kap. regleras om barns 
och elevers utveckling mot målen. ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål.” Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till 
rektor som skyndsamt ska utreda elevens eventuella behov av särskilt stöd. I detta 
sammanhang ska också samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart 
obehövligt”. Om eleven behöver särskilt stöd ska den få det och ett åtgärdsprogram 
ska utarbetas i enlighet med skollagens 3 kap. 9 §.  
Det kan finnas många orsaker till att en elev kan ha svårt att uppnå kunskapskraven 
och därför behöver särskilt stöd. Elever med diagnoser behöver inte automatiskt 
komma i åtnjutande av särskilt stöd. En diagnos får inte heller vara en förutsättning för 
att få särskilt stöd. Det är professionen som själv bedömer vad som är särskilt stöd.  
Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att kunna leva upp till lagens krav. Det 
är sedan rektor som i sin tur tillser att personalen både har kompetens och resurser för 
arbete med särskilt stöd. Skolverket påtalar i sina allmänna råd beträffande ”Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (SKOLFS 2014:40) att ”det 
är rektor som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på skolan”. I 
utarbetandet av åtgärdsprogram ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta. (3 kap. 9 § SkolL) Det är angeläget att skolans personal är lyhörd inför vad 
eleven och vårdnadshavarna framför. Det är emellertid rektor, eller i förekommande fall 
den person som rektor har delegerat till, som är ansvarig för att elevens situation 
utreds, även om vårdnadshavaren skulle motsätta sig detta. Vissa beslut om särskilt 
stöd är av sådan karaktär att endast rektor får fatta beslut därom. Det gäller särskild 
undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång.  
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I skolenkäten, som genomförs hos varje huvudman vartannat år, tillfrågades eleverna i 
årskurs fem och årskurs nio om anpassning efter elevens behov.16 Den första siffran i 
kolumnen anger snittet i Ulricehamns kommun och den andra siffran snittet i 
enkätomgången. 

Anpassning efter elevens behov  Årskurs 5 Årskurs 9 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver 
det. 

8,3 / 8,6 6,6 / 7,3 

Skolarbetet är svårt för mig 7,0 / 7,3 6,1 / 6,3 
Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 hösten 2018, Skolinspektionen 

Av uppgifterna ovan kan vi se att eleverna i Ulricehamn upplever skolarbetet något 
svårare än vad snittet i enkätomgången visar. Eleverna upplever också i lägre grad att 
lärarna hjälper dem i arbetet när de behöver det. Av kommunens interna 
attitydundersökning läsåret 2019/2020, vilken utgår från Skolinspektionens frågor, men 
riktar sig till alla elever framgår att 87 procent17 av eleverna på högstadiet anger att 
deras lärare hjälper dem i arbetet när de behöver det. 

Anpassning efter elevens behov, särskilt stöd och 
elevhälsa 

Pedagogisk personal 

Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov 
av det. 

5,9 / 6,6 

Om det framkommer att en elev på skolan har behov 
av särskilt stöd utreds det snabbt. 

5,7 / 6,9 

På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de 
elever som ska få särskilt stöd. 

8,0 / 8,6 

I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet 
hantera situationer som kräver elevhälsogruppens 
kompetenser. 

6,9 / 7,3 

Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att 
själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar 

7,7 / 7,7 

Skolenkäten för pedagogisk personal hösten 2018, Skolinspektionen 

Av skolenkäten framgår att den pedagogiska personalen i Ulricehamn svarar mer 
negativt på Skolinspektionens påståenden om elever i behov av stöd och elevhälsans 
beredskap än vad snittet i enkätomgången visar.18 Mer än var fjärde lärare anger19 att 

 
16 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger 
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt 
förhållande. 
17 I Skolinspektionens enkät i årskurs 9 2018 var motsvarande andel 76 %. 
18 Beakta dock att enkäten är två år gammal. 
19 Med anger avses här att de svarat att påståendet stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls. 
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de inte har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det. I samtliga intervjuer 
framgår att personalen gör vad den kan för att möta elevernas behov, men vi ser att 
det alltid handlar om att ställa elevernas olika behov mot varandra.  
Vårdnadshavarnas svar är något mer negativa än snittet i enkätomgången. 27 procent 
av vårdnadshavarna tycker att deras barn behöver mer hjälp av vad skolan ger henne 
eller honom; 70 procent tycker inte det. Av vårdnadshavare till barn som får särskilt 
stöd upplever 60 procent att barnet får det stöd som barnet behöver; 27 procent tycker 
inte det. Rektorerna påtalar i intervju att det finns vårdnadshavare som sätter 
likhetstecken mellan särskilt stöd och enskild insats, till exempel elevassistent. 
Elevhälsan i kommunen är i huvudsak centralt organiserad. Personalen arbetsleds av 
enhetschef på skolutveckling och stöd. På varje skolenhet finns också lärare med 
specialpedagogisk kompetens som är anställda direkt under rektor. I kommunen finns 
det tillgång till en heltidsanställd skolpsykolog och två skolläkare som arbetar på timme. 
Elevhälsans uppdrag i skolan är, enligt enhetschef för elevhälsan, främst att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande, för att undanröja hinder i lärandemiljön. De olika 
professionerna har sina egna uppdrag, men samverkar på varje skolenhet i det lokala 
elevhälsoteamet, som leds av rektor. Det lokala elevhälsoteamet är grunden för 
elevhälsans arbete. I elevhälsoteamet samverkar kontinuerligt den medicinska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatsen. Skolsköterskor och kuratorer träffas en 
gång per månad i professionsnätverk. Nätverksträffarna leds av enhetschef för centrala 
elevhälsan. Alla specialpedagoger och speciallärare i sektorn samverkar även de i ett 
nätverk, som träffas tre till fyra gånger per termin. 
I intervjuer med rektorer framgår att den psykologiska insatsen inte motsvarar 
behoven. Både skolchef och elevhälsochef instämmer i detta. Tjänst har varit 
utannonserad, men den har inte kunnat tillsättas. Tjänsten kommer att gå ut igen, enligt 
elevhälsochef. För att stärka upp den psykologiska insatsen köper kommunen in 
psykologutredningar från extern part. 
Rektorer och lärare vid större skolenheter menar att de förutom psykolog har tillgång till 
elevhälsa på sina enheter. På mindre enheter upplevs emellertid tillgängligheten inte 
alls tillfredsställande. Kurator och skolsköterska är på dessa enheter vanligtvis bara 
närvarande en dag i veckan. De är heller inte på enheten samtidigt förutom då det är 
EHT, det vill säga då de träffar rektor. På merparten av enheterna finns det 
specialpedagogisk insats. På större enheter finns det både specialpedagog och 
speciallärare och på mindre enheter endera professionen. På mindre enheter finns inte 
specialpedagogisk kompetens tillgänglig varje dag. Intervjuade lärare menar att ett 
specialpedagogiskt stöd inte ges likvärdigt i kommunen. Skolchefen menar att 
kommunens skolstruktur gör att tillgången till elevhälsa på enheterna inte kan vara 
exakt lika hög. Sektorn gör dock vad den kan för att det ska finnas tillgång och den 
centrala elevhälsan möjliggör omfördelning av resurser under kortare tid om det skulle 
uppstå sådana situationer, enligt skolchef. 
Representanter för elevhälsan instämmer i den bild som ges av rektorer och lärare. I 
intervjuer framgår vidare att varken elevhälsan själv eller skolenheternas personal 
upplever att elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Utvecklingen 
går åt rätt håll, men de åtgärdande insatserna prioriteras. Skolchefen menar att ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbete måste bedrivas av hela personalgruppen och 
inte bara vara en fråga för elevhälsan. För samverkan mellan skola, socialtjänst och 
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hälso- och sjukvården bedrivs ett arbete utifrån en handlingsplan.20 Syftet är att skapa 
en plattform för samverkan, utifrån vilka tidiga och förebyggande insatser ska göras för 
att bland annat motverka risk för psykisk ohälsa och skolfrånvaro. 
I det systematiska kvalitetsarbetet har huvudmannen kommit fram till att 
måluppfyllelsen påverkas negativt av att nyanlända elever och ”elever med NPF-
problematik” inte lyckas nå godkänd nivå.21 
Ett arbete med särskilt stöd i form av flexgrupper håller på att byggas upp inom 
sektorn, enligt enhetschefen för elevhälsan. Varje flexgrupp bemannas av minst en 
lärare och en speciallärare. Målgruppen för flexgruppernas arbete är de elever som det 
är mycket svårt att nå inom ramen för den ordinarie undervisningen och där de insatser 
man prövat inte räcker till. Arbetet med flexgrupperna leds och samordnas av enhets-
chef för elevhälsan. Även här träffas rektorer och personal regelbundet i nätverk för 
möjlighet till samsyn och utveckling av arbetet. Vid tiden för granskningen var inte alla 
flexgrupper uppstartade. På någon enhet saknades ändamålsenlig lokal och personal. 
Om en elev, som är i behov av placering i flexgrupp, går på en skola där en sådan 
grupp inte finns, byter eleven skola och skrivs in på en enhet där flexgruppen finns. 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande pekar också på ett intensifierat arbete med 
elevers närvaro. Ett digitalt uppföljningssystem, Skola24, har införts på alla skolen-
heter. Både kommunstyrelsen förste och andre vice ordförande respektive skolchefen 
pekar också på det utvecklingsarbete som bedrivs utifrån analys i det systematiska 
kvalitetsarbete när det gäller, digitalisering, inkludering och övergångar22.23 
I kommunen har man under det senaste läsåret särskilt fokuserat på övergångar inom 
skolväsendet, enligt kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande. Det finns 
rutiner för överlämnande mellan förskola och förskoleklass, mellan årskurs sex och 
årskurs sju samt mellan högstadiet och gymnasieskolan. Till överlämningar finns också 
blanketter kopplade. 
Respondenterna menar överlag att elever i behov av särskilt stöd får det, men att det 
brister vad gäller omfattning på stödet och i vilken form stödet ges. På frågan om det är 
någon särskild grupp elever som inte får det särskilda stöd som de behöver ges inget 
entydigt svar. Några pekar på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
medan andra på ”de tysta flickorna”, det vill säga elever som har svårt att nå målen, 
men som inte stör andra. 

3.3.1 Bedömning 
Utifrån elevernas kunskapsresultat, Skolinspektionens skolenkät och genomförda 
intervjuer konstaterar vi att arbetet för att höja elevernas måluppfyllelse ska fortgå. 
Vi ser brister i elevhälsans tillgänglighet och bedömer inte att den är likvärdig. 
Elevhälsan har inte förutsättningar att arbeta samlat främst förebyggande och 
hälsofrämjande.  

 
20 Handlingsplan för Ulricehamn - hur man kan arbeta utifrån en elevhälsobaserad modell med tidiga 
insatser, Ulricehamns kommun, odaterat. 
21 Kvalitetsrapport grundskolan 2019/2020, sid. 6 
22 Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
23 Se vidare punkt 3.5 
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Vi bedömer att huvudmannen i granskningen har visat på en rad åtgärder som på sikt 
bör få konsekvenser på elevernas måluppfyllelse. Adekvata åtgärder har vidtagits till 
exempel vad gäller utveckling av arbetet med nyanlända, arbetet med elever med 
stödbehov som kräver en annan undervisningsmiljö än den ordinarie klassens, samt 
matematikundervisningen med mera. 

3.4 Lärare 
I skollagens andra kapitel regleras vad som krävs av de anställda för att få bedriva 
undervisning. Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få 
undervisa och sätta betyg. Det gäller också för att kunna anställas utan begränsning i 
tid. Reglerna gäller med undantag för bland annat modersmålslärare. Om det inte finns 
någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det finns något annat 
särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa förbehåll. Läraren 
ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor utsträckning som möjligt 
ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 2 kap. 18 § SkolL) 
Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder.  
I tabellen nedan kan vi bland annat utläsa att andelen lärare med legitimation och 
ämnesbehörighet i Ulricehamns kommun är i paritet med länet och riket. 

Kommun Heltidstjänster 
därav med 
lärarleg och 
behörighet i 
ämnet24 

Heltidstjänster 
därav med lärar-
leg och behörig-
het i ämnet 50 % 
eller mindre.25 

Andel (%) av 
samtliga tjänst-
görande lärare 
med lärarlegitima-
tion och ämnes-
behörighet 

Ulricehamn 
kommunal huvudman 

71,0 % bild, svenska som 
andraspråk och 
teknik 

78,4 % 

Västra Götalands län 
kommunala huvudmän 
/ samtliga huvudmän 

71,6 % / 70,9 % teknik26 79,4 % / 78,5 % 

Riket  
kommunala huvudmän 
/ samtliga huvudmän 

71,2 % / 70,1 % teknik 79,0 %/ 77,7 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

 
 
 
 

 
24 Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal heltidstjänster 
(årsarbetskrafter) och som var anställda. Skolverket 
25 Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen, Skolverket 
26 Gäller för samtliga huvudmän 
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Tabellen nedan visar statistik per skolenhet. Även kommunens fristående skolenheter 
redovisas. 

Skola Heltidstjänster Antal tjänstgörande 
lärare 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % eller fler 
är utan lärarleg och 
behörighet 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Blidsbergs 
skola 

7,5 64,2 % bild, biologi, fysik, hem- och 
konsumentkunskap, idrott 
och hälsa, kemi, slöjd och 
teknik 

13 69,2 % 

Bogesunds-
skolan 

32,6 77,8 % slöjd 35 85,7 % 

Dalums skola 6,9  70,9 % fysik, hem- och konsument-
kunskap, idrott och hälsa, 
musik, slöjd och teknik 

11 81,8 % 

Gällstad 
skola 

8,6 67,7 % bild, biologi, franska, fysik, 
kemi, musik, svenska som 
andra språk, teknik och 
tyska 

14 71,4 % 

Hökerums 
skola 

14 77,9 %  bild, hem- och konsument-
kunskap, idrott och hälsa, 
slöjd och svenska som 
andraspråk   

17 88,2 % 

Hössna skola 8 50,5 % bild, biologi, franska, fysik, 
hem- och konsument-
kunskap, kemi, slöjd, 
svenska som andra språk 
och teknik  

14 57,1 % 

Marbäcks 
skola 

4,4 70,4 % franska, musik, slöjd, teknik 
och tyska 

12 66,7 % 

Timmele 
skola 

7,6 85,3 % hem- och konsument-
kunskap, slöjd och spanska 

14 71,4 %  

Tvärreds 
skola 

4,1 43,6 % bild, engelska, geografi, 
historia, musik, religions-
kunskap, samhälls-
kunskap, slöjd och tyska 

9 55,6 % 

Ulrikaskolan 23 80,8 % bild, franska och hem- och 
konsumentkunskap,  

35 74,3 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 
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Fortsättning från föregående sida. 
Skola Heltidstjänster Antal tjänstgörande 

lärare 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % eller fler 
är utan lärarleg och 
behörighet 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Vegby skola 3,4 45,7 % bild, biologi, engelska, 
fysik, geografi, historia, 
kemi, musik, religions-
kunskap, samhällskunskap, 
slöjd, spanska svenska, 
teknik och tyska 

12 58,3 % 

Stenbocks-
skolan 

50 67,1 % bild, musik, svenska som 
andra språk och teknik 

54 72,2 % 

Ätradals-
skolan 

19,5 65,2 % bild, franska, fysik, kemi, 
samhällskunskap, slöjd och 
teknik 

21 76,2 % 

Fristående grundskolor 

Montessori-
skolan 

6,7 79,9 % bild, religionskunskap, 
samhällskunskap och slöjd 

12 83,3 % 

Vistaholms 
skola 

2,5 88,6 % engelska och religions-
kunskap 

4 100 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

Av tabellen framgår att andelen lärare med legitimation och behörighet skiljer sig åt 
mellan skolorna i kommunen. Särskilt låg är andelen legitimerade och behöriga lärare 
vid kommunens två minsta skolenheter, Tvärreds skola och Vegby skola. Skillnaden 
mellan skolorna gäller därmed också i vilka ämnen som undervisning till 50 % eller 
högre sker av lärare utan behörighet. 
Vid ingången av läsåret 2020/2021 framgår av en intern sammanställning på 
kommunen att det vid varje skolenhet fanns personal utan legitimation och behörighet. 
Flest obehöriga lärare fanns vid Bogesundsskolan och Stenbocksskolan, men de är 
förvisso de största skolenheterna. I kommunen som helhet handlar det i hög grad om 
obehöriga lärare i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd, men 
även i de moderna språken spanska och tyska. Det är en utmaning för rektorerna att 
kunna rekrytera legitimerade och behöriga lärare, men också lärare som för övrigt är 
lämpliga. Rektorerna anger dock att det inför innevarande läsår har gått förhållandevis 
bra att rekrytera ny personal. Det gäller både för större och mindre skolenheter och för 
skolenheter i staden och på landsbygden. För små skolor är det särskilt svårt att 
rekrytera lärare i praktiskt-estetiska ämnen. Omfattningen på varje tjänst blir så liten att 
tjänsterna blir oattraktiva. Rektorerna har också överlag svårt att rekrytera behöriga 
lärare i naturorienterande ämne och matematik. 
Av Årsredovisning 2019 framgår att ”obehöriga lärare får kompetensutbildning genom 
en intern obligatorisk utbildningsinsats och alla obehöriga lärare har en mentor”. 
Ansvarig utvecklingsledare informerar om att insatsen fortfarande pågår och att 



 

 21 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Ulricehamns kommun 
 Granskning av likvärdig skola 
 
 2020-12-18 

utbildningen genomförs i moduler för att öka flexibiliteten. På detta sätt kan personal 
erbjudas att delta kontinuerligt och också till de delar som är angelägna för respektive 
individ.  
Kommunen vidtar också andra åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, enligt 
utvecklingsledare. Det handlar bland annat om: 

 Lärarlyft, primärt för utbildning till specialpedagog och speciallärare. Vid tiden 
för granskningen deltar två medarbetare i utbildning för att bli speciallärare och 
en för att bli specialpedagog. Utbildningen finansieras genom statsbidrag och 
kommunal egenfinansiering. 

 Samverkan med Sjuhäradskommunerna och Högskolan i Borås för utbildning 
till lärare i fritidshem. Intagning görs av högskolan och bedrivs som en ordinarie 
utbildning, för övriga kostnader står respektive kommun.27 Vid tiden för 
granskningen deltog två personer i utbildningen. 

 Stöd till lärare som efterfrågar kompetensutveckling och som kan beviljas 
insatser av rektor och verksamhetschef. Medel finns dels inom rektors budget, 
dels hos utvecklingsledare, efter beslut av verksamhetschef. 

Utvecklingsledaren anger att sektorn håller på att ta fram en långsiktig plan på tre år för 
kompetensförsörjningen och att det även pågår ett arbete central på kommunens HR-
avdelning 

3.4.1 Bedömning 
Vi konstaterar att undervisning bedrivs av legitimerade lärare i ungefär lika hög grad i 
Ulricehamns kommun som i riket som helhet. Det skiljer dock en del mellan 
skolenheterna i kommunen. Undervisning sker dock i flera ämnen av lärare som inte är 
behöriga. Kommunens skolstruktur försvårar rekrytering av behörig personal, särskilt i 
små ämnen, till små skolenheter. Vi ser brister i likvärdighet. 
Vi konstaterar att kommunen arbetar med kompetens- och försörjningsfrågan på olika 
sätt, vilket är avgörande för att säkra kompetensförsörjningen. Vi bedömer att insatser 
för att säkra kompetensförsörjningen bör intensifieras. Vi anser att det är mycket viktigt 
att en kompetensförsörjningsplan upprättas som på kort och på lång sikt identifierar 
kompetensförsörjningsbehovet på respektive skolenhet och som innehåller adekvat 
analys och åtgärder att vidta. 

3.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

 
27 Den studerande arbetar 60 procent, studerar 50 procent och får betalt för 80 procent. 
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Enligt sektor lärandes beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet ska det bedrivas 
efter modellen:  

 verksamhetsplan,  

 aktiviteter,  

 genomföra, utvärdera och analysera, och 

 kvalitetsrapport. 
”Verksamhetsplanen upprättas utifrån analyserna i föregående läsårs 
kvalitetsrapport.”28 
På enhetsnivå bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet av lärare och rektorer. Syftet är 
att göra uppföljningar kontinuerligt, men i intervjuer med lärare framgår att det främst 
blir i början och slutet av läsåret. Lärarna ska följa upp elevernas kunskapsutveckling i 
den digitala lärplattformen Infomentor. På en del skolor används Infomentor som 
lärplattform i det kontinuerliga arbetet, medan det på andra enheter främst är Google 
classroom som används. All bedömning görs dock i infomentor. Detta system har även 
vårdnadshavarna tillgång till. 
Rektorerna menar att det är tydligt att de ansvarar för kvalitetsarbetet på sin respektive 
enhet. Kvalitetsarbetet ska bedrivas i systemet STRATSYS, vilket alla chefer inklusive 
kommunstyrelsens politiker har tillgång till. Enheternas kvalitetsrapporter sammanställs 
på verksamhetsnivå och sedan av skolchef på sektorsnivå. Vid tiden för granskningen 
förefaller det ännu inte ha skrivits någon sektorsövergripande kvalitetsrapport. Den 
finns ännu så länge bara på verksamhetsnivå. 
Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning hösten 2019 konstaterades att 
ett utvecklingsarbete behövde inledas. Det gällde till exempel analys och åtgärder av 
studieresultat och resultat avseende trygghet.29 Även efter uppföljningen ansåg 
myndigheten att huvudmannen inte hade visat att analysen gav svar på frågor om 
”varför resultaten ser som de gör”.30 Skolinspektionen påpekar också att syftet med 
analysen är att vidta åtgärder. 
Kommunstyrelsen följer genom sektor lärande i sin Årsredovisning 2019 upp två mål 
som berör grundskolan: 

 ”Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.” Målvärdet är 
satt till 100 procent. 

 ”Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka.” 
Målvärdet är satt till 100 procent. 

I grundskolans kvalitetsrapport för läsåret 2019-2020 framgår att sektor lärande, under 
de senaste åren, har arbetat för att bygga upp en struktur och systematik i 
kvalitetsarbetet. År ”2017 gjordes en resurs- och behovsanalys inom sektorn. Vid 
analysen av den kartläggningen framkom det tre utvecklingsområden vilka har blivit till 
tre fokusområden:  

 
28 Mall Kvalitetsrapport, BUC 2019/2020, sid. 4 
29 Dnr-SI 2019:6009, 2019-11-21, Skolinspektionen 
30 Dnr-SI 2019:6009, 2020-09-25, Skolinspektionen 
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 Digitalisering 

 Inkludering  

 Övergångar  
Som prioriterade områden inför analys har sektor lärande identifierat sju analysfaktorer 
som påverkar måluppfyllelse. Därmed är dessa prioriterade inför analysarbetet, från 
enhetsnivå till sektorsnivå. De sju faktorerna är:  

 Betygsnivåer  

 Kön  

 Åtgärdsprogram  

 Nyanländas lärande  

 Skolnärvaro  

 Trygghet och studiero  

 Lärarbehörighet  
Fokusområden och de sju analysfaktorerna är grundplattformen för det systematiska 
skolutvecklingsarbetet inom sektorn.” 
Hur arbetet med fokusområdena ska bedrivas är dokumenterat i handlingsplan Ökad 
måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. Dokumentet är fastställt av 
barn- och utbildningschefen (skolchef) och gäller från och med 2020-06-01 till och med 
2021-06-30. I handlingsplanen framgår vilka åtgärder som ska vidtas och var ansvaret 
ligger.  
Av handlingsplanen framgår åtgärder såsom: 

 inrättande av flexgrupper 

 PALS – ”evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö 
för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och 
delaktighet. Arbetet görs i samverkan med Utvecklingscentrum för barns 
psykiska hälsa, VGR.”31 

 ”NYA – riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande”32 

 ”Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan”33 
I verksamhetschefens rapport för grundskolan redovisas kunskapsresultat och resultat 
av brukarundersökningar. Måluppfyllelsen bedöms i förhållande till uppsatta mål med 
en färgmarkering: grön, gul eller röd. Varje uppsatt måls måluppfyllelse analyseras och 
åtgärder eller insatser för utveckling identifieras. Då arbetet i det digitala 
uppföljningssystemet STRATSYS sedan 2018 har varit under utveckling har det inte 
skrivits någon rapport i vilken alla verksamheters kvalitetsarbete sammanställts. För 

 
31 Uppdragsbeskrivning PALS Grundskola Ulricehamn, uppdaterad 2019-12-12 
32 Åtgärdsplan NYA – Nyanländas lärande, Ulricehamns kommun 2020-06-18 
33 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024, antaget av barn- och 
utbildningschef 2020-06-01 
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innevarande läsår kommer en kvalitetsrapport att ställas samman utifrån 
kvalitetsarbetet i alla verksamheter. För denna rapport finns en mall framtagen.34 
Enligt skolchef redovisas kvalitetsrapporten för kommunstyrelsen en gång årligen; i 
denna redovisning ingår uppföljning av kunskapsresultaten under föregående läsår. Vid 
ett sammanträde i januari eller februari redovisas kunskapsresultaten utifrån 
decemberbetygen. Vid ytterligare ett tillfälle redovisas uppgifter om kränkande 
behandling. Kvalitetsarbetet för läsåret 2019/2020 redovisades senast för 
kommunstyrelsen den 3 september 2020. Utvecklingsledaren redogjorde för resultat, 
verksamhetscheferna för analys och skolchefen för pågående processer; vad som 
pågår och vad som har tillkommit sedan sist. Redovisningen finns i power-point-
format.35 Kommunstyrelsens ledamöter ställer frågor. 
Varannan vecka träffar skolchefen de fyra politiker i kommunstyrelsen som har ett 
särskilt ansvar för skolan. Genom dem har kommunstyrelsen därför alltid tillgång till 
aktuell information från verksamheten. Vilket redan har framgått av rapporten har 
också kommunstyrelsen fattat beslut för att komma till rätta med brister som 
identifierats i kvalitetsarbete eller annars uppstått i verksamheten. Det gäller till 
exempel inrättande av flexgrupper och resurser för assistenter till barn med diabetes. 
Kommunstyrelsen träffar inte rektorerna kontinuerligt. Däremot kan rektorer bjudas in 
till kommunstyrelsen då något särskilt behöver belysas, till exempel har 
högstadierektorer informerat om hur kunskapsresultaten följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå, enligt skolchef. 
Enligt utvecklingsledare görs avstämningar även i mitten av höst- respektive vårtermin 
på enhetsnivå. Om det finns skäl att lyfta måluppfyllelsen med kommunstyrelsen vid 
dessa avstämningar finns det möjlighet till det. Det har dock inte behövts, enligt 
utvecklingsledare. 
Av intervjuer framgår att kommunstyrelsen inte särskilt har följt upp förutsättningar för 
likvärdig skola. 

3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens 
skrivning om kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Vi 
konstaterar att kunskapsresultat och uppföljning av andra mål på verksamhetsnivå 
analyseras och behov av åtgärder identifieras och förslag på åtgärder ges. Vi bedömer 
att huvudmannens kvalitetsarbete ligger till grund för att åtgärda brister och utveckla 
utbildningen. 
 
 
 
 

 
34 Mall för kvalitetsrapport – BUC – komplettering. 
35 Kvalitetsrapport läsåret 2019-2020, sektor lärande, Ulricehamns kommun 
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3.6 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vi kan konstatera att kostnaden per elev i grundskolan i Ulricehamn är lägre än 
snittkostnaden per elev i län och rike och att andelen elever som inte når 
kunskapskraven i alla ämnen är förhållandevis hög. Det sistnämnda kan bero på 
avsatta resurser.  
De resurser som finns tillgängliga fördelas ut till skolenheter med hänsyn till bland 
annat elevantal och skolenheternas storlek, men även efter elevers olika 
förutsättningar och behov genom att hänsyn tas till socioekonomisk struktur, men även 
efter kvalitativ bedömning. Vi bedömer att resurser fördelas i enlighet med lag efter 
elevers olika förutsättningar och behov. Även rektor fördelar resurser efter elevers olika 
förutsättningar och behov, men vi bedömer det inte vara säkerställt att det kan göras i 
den grad som rektor skulle ha gjort om resurserna vore större. 
Förutsättningarna att möta elever med utländsk bakgrund är inte helt likvärdiga i 
kommunen. Det finns organisatoriska brister som både försvårar för den enskilde 
eleven att nå målen och är författningsvidriga. Det gäller att undervisning i modersmål 
sker på tid då annan undervisning pågår och att elever inte kan delta i modersmål eller 
får studiehandledning på modersmål eller deltaga i annan insats på grund av att 
skolskjutstider. Eleverna får inte heller studiehandledning på modersmål i den 
omfattning som krävs. 
Elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i den form eller den omfattning 
som krävs. Åtgärder vidtas inom en rad områden för att stärka enheternas förut-
sättningarna att möta elevernas behov. Det handlar både om insatser i klassrummet 
och om inrättande av flexgrupper samt samverkan med socialtjänst och region. 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Ulricehamns kommun är ungefär som i 
riket i stort. Det skiljer dock mellan skolenheterna. I intervjuer har dock framgått att 
rektorerna, oberoende av skolans storlek, upplever sig ha haft lättare att rekrytera 
personal inför innevarande läsår än tidigare. För små skolenheter är det dock svårt att 
kunna rekrytera legitimerade och behöriga lärare i praktiskt-estetiska ämnen. På 
enhets- och huvudmannanivå görs, med eller utan stöd i statsbidrag, vissa insatser för 
att trygga kompetensförsörjningen. det har främst gällt speciallärare, specialpedagoger 
och lärare i fritidshem. Vi bedömer att insatser för att säkra kompetensförsörjningen på 
kort och på lång sikt och särskilt vid små skolenheter bör intensifieras. 
Vi anser att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag och att 
arbetet ligger till grund för åtgärder då brister identifierats. 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att åtgärda 
för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen 

— ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet 
med lag och förordning. (10 kap. 5 § SkolL, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen) 

— ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1 
st. SkolL) 
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— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 
form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt, och 
särskilt beakta förutsättningar vid små skolenheter. 

— bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 

 
KPMG AB 

 
 

Joakim Nertyk  Lars Jönsson 
Certifierad kommunal revisor, specialist  Certifierad kommunal revisor, kundansv. 
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1 Uppdrag 
På uppdrag av valda revisorer i Ulricehamns kommun har Erland Gustafsson 
granskat de stiftelser som kommunen förvaltar. Syftet med granskningen är att 
undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2019 
samt om stiftelsernas urkunder följts. 

Stiftelserna har granskats på plats genom kontroll av årets sammanställning av 
räkenskaperna samt de underliggande verifikaten.  

Årets in- och utbetalningar har kontrollerats liksom att årets ingående balanser 
överensstämmer med föregående års utgående balanser. En översiktlig kontroll 
gentemot urkund har även genomförts för att klarlägga huruvida donatorns vilja 
har följts. 

Granskningen omfattar de stiftelser som Ulricehamns kommun förvaltar och vars 
tillgångar understiger 10 gånger det för 2019 gällande prisbasbeloppet 47 400 kr.  

Kommunen förvaltar en stiftelse vilken har en förmögenhet överstigande 10 
basbelopp, Gerda Stombergs donation. Denna stiftelse är föremål för särskild 
granskning och omfattas inte av denna sammanställning.  

2 Sammanfattande och övergripande bedömning 

 
Jag bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 
2019 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 § 119 att uppdra åt kommunstyrelsen 
att fortsätta arbetet med att avsluta samtliga stiftelser/donationer utom Gerda 
Stombergs minne.   

Under 2014 avslutades sex stiftelser och 2015 har avslutades tre stiftelser. 

Länsstyrelsen beslutade 2017 att ytterligare 11 stiftelser får förbruka sitt kapital. 
Under 2017 avslutades tre stiftelser (Ekmanska donationsfonden, August 
Larssons donationsfond och Ulricehamns kommuns sociala samfond). 

Under 2018 avslutades 3 stiftelser (Bygg-Sjögrens Stipendiefond, Stiftelsen Tage 
Hellstrands stipendiefond och Stiftelsen Ulricehamns Sparbanks stipendiefond). 
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Granskningen omfattar 8 stiftelser. Tillsammans uppgår stiftelsernas utgående 
egna kapital per 2019-12-31 till 529 265,60 kr.    

3 Stiftelser Ulricehamns Kommun 

3.1 Apotekare Kullgrens fond för kvinnliga tjänstehjon 
Stiftelsen avslutades 2015.  

3.2 Apotekare Kullgrens fond för nykterhetens befrämjande 
Stiftelsen avslutades 2014. 

3.3 Apotekare Kullgrens gåvomedel 
Stiftelsen avslutades 2015. 

3.4 Stiftelsen bergsingenjör Fr Brusewitz donation till 
Ulricehamns Hembygdsförening 
Stiftelsen avslutades 2014.   

3.5 Bygg-Sjögrens Stipendiefond 
Hela det ingående egna kapitalet om 9 855,90 kr har förbrukats. 

9 500 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för 
administration.  

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelse. är därmed avslutad.  

3.6 C W Edmans donationsfond 
Stiftelsen avslutades 2014. 

 

3.7 Ekmanska donationen 
Efter annonsering i Ulricehamns tidning den 14/9 och den 16/9 om 
möjlighet för privatpersoner att ansöka om medel inkom 3 ansökningar 
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varav tre ansökningar bedömdes vara inom de målgrupper som 
avsetts. 

Av det ingående egna kapitalet om 13 800,15 kr har 13 000 kr delats ut 
under 2017. Resterande medel (800,15 kr) har bekostat administration, 
annonsering och revision. Stiftelsens kapital är förbrukat. 

Stiftelsen är därmed avslutad. 

3.8 Gustaf och Kristina Petterssons räddningsfond 
Stiftelsen avslutades 2014.  

3.9 Kinds Härads stipendium 
Stiftelsens avkastning skall gå till ”mindre bemedlade ynglingar som 
studerar”.  

Under året har ingen utdelning skett.  

Utgående eget kapital uppgår till 85 470,93 kr. 

3.10 Makarna Tusells donation 
Stiftelsen avslutades 2015. 

3.11 Tage Hellstrands stipendiefond 
Hela det ingående egna kapitalet om 2 570,86 kr har under året 
förbrukats.  

2 500 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för 
administration. 

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelsen är därmed avslutad.   

3.12 Ulricehamns Grundskolas samfond 
Under året har ingen utdelning skett.   

Utgående eget kapital uppgår till 197 301,48 kr.  
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3.13 Ulricehamns Sparbanks stipendiefond 
Hela det ingående egna kapitalet om 15 204,88 kr har under året 
förbrukats.  

15 000 kr har delats ut och resterande medel har täckt kostnader för 
administration.  

Stiftelsens kapital är förbrukat. Stiftelsen är därmed avslutad.  

3.14 Ulricehamns vänners fond 
Stiftelsen avslutades 2014. 

3.15 Ungdomens Röda Kors fond 
Under året har ingen utdelning skett.  

Utgående eget kapital uppgår till 3 908,33 kr.   

3.16 A R Holmens fond Mors Minne 
Stiftelsen skall finansiera gravskötsel. 

Utgående eget kapital uppgår till 100 418,08 kr.   

3.17 Sven och Alvida Svenssons kommunalfond 
Under året har ingen utdelning skett.  

Utgående eget kapital uppgår till 4 232,79 kr.   

3.18 Gustaf Lindqvists donation  
Stiftelsen bekostar gravskötsel. Stiftelsens ändamål för övrigt är att 
främja sociala och kulturella intressen samt ungdomens utbildning och 
fysiska fostran i Knätte socken. Utdelning sker ihop med Hilda Serafia 
Pettersons fond som har samma ändamål. Under 2018 fördes 20 000 
kr till Redvägs församling och avser skötsel av gravarna till dess att 
kapitalet är förbrukat. Under året har ingen utdelning skett. 

Utgående eget kapital uppgår till 20 598,67 kr.   
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3.19 Hilda Serafia Pettersons fond 
Stiftelsen finansierar i huvudsak gravskötsel. Under 2018 har 22 000 kr 
förts till Redvägs församling och avser skötsel av gravarna till dess att 
kapitalet är förbrukat. Under året har ingen utdelning skett. 

Utgående eget kapital uppgår till 32 567,56 kr.   

3.20 Johan Fredrik Anderssons donation 
Stiftelsen riktar sig till boende i Timmele. Efter annonsering i bl.a. UT 
inkom 15 ansökningar. Kommunstyrelsen beslutade att 12 personer 
uppfyllde kraven. Dessa 12 personer erhöll mellan 5 000 kr och 30 000 
kr. Utdelningen uppgick till totalt 130 000 kr. 

Utgående eget kapital uppgår till 84 767,76 kr   

3.21 August Larssons donationsfond 
Hela det ingående kapitalet om 21 479,80 kr har delats ut under 2017. 
Stiftelsen är därmed avslutad.  

3.22 Årets hus 
Stiftelsen avslutades 2014. 

3.23 Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond 
Kammarkollegiet beslöt 2015-06-15 bifalla kommunens ansökan om 
permutation. Beslutet innebär bl.a. att de föreskrifter som begränsat 
kapitalets användning upphävs.  

Efter annonsering i Ulricehamns tidning 14/9 och 16/9 om möjlighet för 
privatpersoner att ansöka om medel inkom 22 ansökningar varav 21 
ansökningar bedömdes vara inom de målgrupper som avsetts. 

Ingående eget kapital uppgick till 152 624,43 kr. 

Under året har utdelning skett med 147 000 kr. Resterande medel 
(5 624,43 kr) har bekostat administration, revision, registerhållning och 
annonsering. Stiftelsens kapital är förbrukat. 
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Stiftelsen har därmed upphört. 

 

Ulricehamn 22 juni 2020 

 
 
 
Erland Gustafsson 
Certifierad kommunal revisor  
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§ 91/2021 
 

Svar på motion om sänkt rösträttsålder 
Dnr 2020/455 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i sina två första delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka 
om sänkt rösträttsålder i kommunen. 
 
Motionens tredje del anses vara under utredning med hänvisning till demokratiberedningens 
arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet 
med barns rättigheter.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att rösträttsåldern i kommunen sänks till 16 år. 
 
Motionärerna föreslår följande, 

 Att kommunen hos länsstyrelsen ansöker om tillstånd att för det kommunala valet 
införa rösträtt från 16 år 

 Att under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträttsåldern till 16 år i det 
kommunala valet 

 Att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället 
 
Motionärerna har en önskan om att öka ungas engagemang i den kommunala politiken och 
hänvisar till betänkandet från 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden! (SOU 
2016:5). I betänkandet föreslår Demokratiutredningen flera åtgärder för att stärka 
demokratin, bland annat en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid de kommunala 
valen 2018 och 2022. Försöksverksamheten förslås genomföras i kommuner som ansöker 
hos regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. För att denna 
försöksverksamhet skulle vara möjlig föreslog Demokratiutredningen ett tillägg till den 
kommande kommunallagen (KL 2017:725) som då var under beredning. Denna skrivning 
infördes inte i den nya kommunallagen och det är därför, i alla fall i dagsläget, inte möjligt att 
ansöka om en sänkning av rösträttsåldern vid val till kommunfullmäktige.  
 
Betänkandet i sin helhet överlämnades till regeringen i januari 2016 och skickades ut på 
remiss i mars 2016.  
 
Remissvaren finns att läsa på Remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! - Regeringen.se  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår förvaltningen att motionens två första punkter avslås. I 
den tredje punkten ”att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet 
i samhället” hänvisar motionärerna till att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är svensk 
lag och att barn och ungas delaktighet i samhället behöver stärkas. Detta uppdrag anses ligga 
inom ramen för den tillsatta demokratiberedningens uppdrag gällande medborgarinflytande 
samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet med barns rättigheter utifrån 
barnkonventionen. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

https://www.regeringen.se/remisser/2016/03/remiss-sou-20165-lat-fler-forma-framtiden/
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Motionen avslås i sina två första delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka 
om sänkt rösträttsålder i kommunen. 
 
Motionens tredje del anses vara under utredning med hänvisning till demokratiberedningens 
arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet 
med barns rättigheter.  
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Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-12-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om sänkt 
rösträttsålder 
Diarienummer 2020/455, löpnummer 3734/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås i sina två första delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka 
om sänkt rösträttsålder i kommunen. 
 
Motionens tredje del anses vara under utredning med hänvisning till demokratiberedningens 
arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet 
med barns rättigheter.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att rösträttsåldern i kommunen sänks till 16 år. 
 
Motionärerna föreslår följande, 

 Att kommunen hos länsstyrelsen ansöker om tillstånd att för det kommunala valet 
införa rösträtt från 16 år 

 Att under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträttsåldern till 16 år i det 
kommunala valet 

 Att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället 
 
Motionärerna har en önskan om att öka ungas engagemang i den kommunala politiken och 
hänvisar till betänkandet från 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden! (SOU 
2016:5). I betänkandet föreslår Demokratiutredningen flera åtgärder för att stärka 
demokratin, bland annat en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid de kommunala 
valen 2018 och 2022. Försöksverksamheten förslås genomföras i kommuner som ansöker 
hos regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. För att denna 
försöksverksamhet skulle vara möjlig föreslog Demokratiutredningen ett tillägg till den 
kommande kommunallagen (KL 2017:725) som då var under beredning. Denna skrivning 
infördes inte i den nya kommunallagen och det är därför, i alla fall i dagsläget, inte möjligt att 
ansöka om en sänkning av rösträttsåldern vid val till kommunfullmäktige.  
 
Betänkandet i sin helhet överlämnades till regeringen i januari 2016 och skickades ut på 
remiss i mars 2016.  
 
Remissvaren finns att läsa på Remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! - Regeringen.se  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår förvaltningen att motionens två första punkter avslås. I 
den tredje punkten ”att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet 
i samhället” hänvisar motionärerna till att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är svensk 
lag och att barn och ungas delaktighet i samhället behöver stärkas. Detta uppdrag anses ligga 
inom ramen för den tillsatta demokratiberedningens uppdrag gällande medborgarinflytande 
samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet med barns rättigheter utifrån 
barnkonventionen.  
 

https://www.regeringen.se/remisser/2016/03/remiss-sou-20165-lat-fler-forma-framtiden/
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Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att rösträttsåldern i kommunen sänks till 16 år. 
 
Motionärerna föreslår följande, 

 Att kommunen hos länsstyrelsen ansöker om tillstånd att för det kommunala valet 
införa rösträtt från 16 år 

 Att under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträttsåldern till 16 år i det 
kommunala valet 

 Att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället 
 
Motionärerna har en önskan om att öka ungas engagemang i den kommunala politiken och 
hänvisar till betänkandet från 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden! (SOU 
2016:5). I betänkandet föreslår Demokratiutredningen flera åtgärder för att stärka 
demokratin, bland annat en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid de kommunala 
valen 2018 och 2022. Försöksverksamheten förslås genomföras i kommuner som ansöker 
hos regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. För att denna 
försöksverksamhet skulle vara möjlig föreslog Demokratiutredningen ett tillägg till den 
kommande kommunallagen (KL 2017:725) som då var under beredning. Denna skrivning 
infördes inte i den nya kommunallagen och det är därför, i alla fall i dagsläget, inte möjligt att 
ansöka om en sänkning av rösträttsåldern vid val till kommunfullmäktige.  
 
Betänkandet i sin helhet överlämnades till regeringen i januari 2016 och skickades ut på 
remiss i mars 2016. Remissvaren finns att läsa på Remiss SOU 2016:5 Låt fler forma 
framtiden! - Regeringen.se 
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår förvaltningen att motionens två första punkter avslås. I 
den tredje punkten ”att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet 
i samhället”, hänvisar motionärerna till att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är svensk 
lag och att barn och ungas delaktighet i samhället behöver stärkas. Detta uppdrag anses ligga 
inom ramen för den tillsatta demokratiberedningens uppdrag gällande medborgarinflytande 
samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet med barns rättigheter utifrån 
barnkonventionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om sänkt rösträttsålder 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

https://www.regeringen.se/remisser/2016/03/remiss-sou-20165-lat-fler-forma-framtiden/
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Miljöpartiet i Ulricehamn presenterar sin motion om

Sänkt rösträttsålder
2 september 2020

2 september 2020



1. FÖRSLAG

Motion om sänkt rösträttsålder

1 Förslag
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

• kommunen hos länsstyrelsen snarast ansöker om tillstånd att för det kommu-
nala valet införa rösträtt från 16 år

• under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträtten till 16 år i det kommu-
nala valet

• se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i sam-
hället

2 Bakgrund
Vi behöver få unga människor att engagera sig i den kommunala politiken.

SOU 2016:5, dvs betänkandet av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och
jämlikt inflytande kommer bland annat fram till att rösträttsåldern bör sänkas. Idag
är den faktiska genomsnittsåldern för förstagångsröstare ca 20 år. Om rösträttsål-
dern sänktes till 16 skulle genomsnittet sänkas till 18. En sänkning skulle alltså
göra den faktiska debutåldern närmare den idag legala åldersgränsen.

Idag är ungdomar relativt engagerade i vad som händer i kommunen – fram till dess
de flyttar härifrån för att studera, vilket i stort sett sammanfaller med rösträttsål-
dern. På det viset missar kommunen många ungdomars politiska engagemang och
tappar möjligheter till rekrytering av unga in i politiken.

Det engagemang som naturligt finns hos unga kan få ett lyft om det ges möjlighet
till reellt inflytande genom rösträtt.

Om förstagångsväljare går på gymnasiet i Ulricehamn har kommunen möjlighet att
stötta dem ytterligare i att göra självständiga val. Skolinspektionen 2012 kritiserade
skolorna för brister i sitt demokratifostrande uppdrag. Med sänkt rösträttsålder ges
nytt bränsle till demokratifrågor i utbildningen. Demokratiaspekten i utbildningen
kommer därmed att stärkas.
Samhälls- och politiskt engagemang hos unga varierar med föräldrars utbildningsni-
vå. Därför har skolan ett viktigt och fullt möjligt uppdrag i att utjämna dessa
skillnader.

Barnkonventionen har blivit lag. Enligt den ska barn och ungdomar ges inflytande i
samhället efter mognad. Åldersgränser i absoluta tal är nedtonat i barnkonventionen
och mognad betonas mer. Att sänka rösträttsåldern till 16 skulle ge en tydlig signal
om att vi värderar ungas röster.

Arne Fransson, miljöpartiet Ingemar Basth, miljöpartiet

2
miljöpartiet i Ulricehamn
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§ 92/2021 
 

Svar på motion om fler permanenta utomhusscener  
Dnr 2020/464 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att segeltak sätts upp över 
scenen i Stureparken, en mobil lösning införs samt att en mindre scen i Ulricaparken tas med 
i arbetet inför budget 2022. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige i augusti 2020 föreslår Richard Hallifax (M) att 
kommunen ska bygga fler permanenta utomhusscener. Motionären skriver i sin motion; 
”Motionärens vision är en mindre scen vid Ulrikaparken där barn kan leka teater och där 
det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans område och en mindre scen på 
Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en attraktion i sig”. 
 
Att bygga flera permanenta utomhusscener kostar pengar, dels som investering men även i 
underhåll. Förvaltningen ser därför inte att det är rimligt att bygga flera permanenta scener i 
kommunen. Förvaltningen bedömer istället att: 
 

 Ett segeltak över scenen i Stureparken skulle göra den mer tillgänglig och attraktiv.  
 En mindre scen i Ulrikaparken skulle vara ett lyft för barn- och ungdomskultur och 

det faller väl in i kommunens Kulturstrategi. 
 Den planerade mobila lösningen som kan användas inom hela kommunen är ett bra 

komplement till scenen i Stureparken och en ny scen i Ulrikaparken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-03-03 från servicechef 
2 Motion om fler permanenta utomhusscener 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att segeltak sätts upp över 
scenen i Stureparken, en mobil lösning införs samt att en mindre scen i Ulricaparken tas med 
i arbetet inför budget 2022. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-03-03 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om fler permanenta 
utomhusscener 
Diarienummer 2020/464, löpnummer 3279/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att segeltak sätts upp över 
scenen i Stureparken, en mobil lösning införs samt att en mindre scen i Ulricaparken tas med 
i arbetet inför budget 2022. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige i augusti 2020 föreslår Richard Hallifax (M) att 
kommunen ska bygga fler permanenta utomhusscener. Motionären skriver i sin motion; 
”Motionärens vision är en mindre scen vid Ulrikaparken där barn kan leka teater och där 
det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans område och en mindre scen på 
Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en attraktion i sig”. 
 
Att bygga flera permanenta utomhusscener kostar pengar, dels som investering men även i 
underhåll. Förvaltningen ser därför inte att det är rimligt att bygga flera permanenta scener i 
kommunen. Förvaltningen bedömer istället att: 
 

 Ett segeltak över scenen i Stureparken skulle göra den mer tillgänglig och attraktiv.  
 En mindre scen i Ulrikaparken skulle vara ett lyft för barn- och ungdomskultur och 

det faller väl in i kommunens Kulturstrategi. 
 Den planerade mobila lösningen som kan användas inom hela kommunen är ett bra 

komplement till scenen i Stureparken och en ny scen i Ulrikaparken. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige i augusti 2020 föreslår Richard Hallifax (M) att 
kommunen ska bygga fler permanenta utomhusscener. Motionären skriver i sin motion; 
”Motionärens vision är en mindre scen vid Ulrikaparken där barn kan leka teater och där 
det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans område och en mindre scen på 
Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en attraktion i sig” 
 
I nuläget har kommunen en utomhusscen vid Stureparken. Scenen används framför allt 
under sommartid. Scenen kan bokas via verksamheten för kultur och fritid. Av gammal hävd 
tas ingen avgift ut när scenen bokas. Det kan dock tillkomma viss avgift för arrangörer som 
vill använda sig av scenen i form av markupplåtelse enligt riktlinjer för lokalupplåtelses av 
kommunala kultur- och fritidsanläggningar KS 2019-09-05, § 201.  
Utomhusscenen i Stureparken har de senaste fem somrarna bokats 35 dagar i snitt för olika 
arrangemang och förvaltningen ser en trend de senaste åren av att man skapar arrangemang 
under en längre tidsperiod då man nyttjar Stureparken. Med den bakgrunden ser 
förvaltningen att det skulle vara positivt att införskaffa ett segeltak över scenen då det skulle 
kunna öka användningen av scenen ytterligare. 
 
Verksamheten för kultur och fritid svarade 2018 på ett medborgarförslag om större scen i 
Stureparken. I beslutet, § 221/2018, står det att medborgarförslaget anses vara under 
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utredning kopplat till budgetuppdrag 2017 om hur kulturen kan utvecklas med andra 
aktörer. I arbetet med budgetuppdraget togs det fram en plan för att köpa in en mobil scen 
för att på ett bra sätt möta upp behovet. I investeringsbudget för sektor service ligger i plan 
för 2022 en post för inköp av mobil scenvagnvagn och scenmoduler samt en post för el, och 
accesspunkter för event. 
 
Särskilt fokus ligger på barn och ungas rätt till kultur i den kulturstrategi som Ulricehamns 
kommun har. Därför ser förvaltningen att en permanent utomhusscen för barn och 
ungdomskultur i Ulrikaparken skulle vara ett bra komplement. Kan man även addera medel 
från potten för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö till scenen så får kommunen en unik 
scen för barn- och ungdomskultur. Scenen skulle vara till för spontana uppträdanden men 
även vara bokningsbar. 
 
Att bygga flera permanenta utomhusscener kostar pengar, dels som investering men även i 
underhåll. Förvaltningen ser därför inte att det är rimligt att bygga flera permanenta scener i 
kommunen. Förvaltningen bedömer istället att: 
 

 Ett segeltak över scenen i Stureparken skulle göra den mer tillgänglig och attraktiv.  
 En mindre scen i Ulrikaparken skulle vara ett lyft för barn- och ungdomskultur och 

det faller väl in i kommunens Kulturstrategi. 
 Den planerade mobila lösningen som kan användas inom hela kommunen är ett bra 

komplement till scenen i Stureparken och en ny scen i Ulrikaparken. 
 
Kostnaderna behöver utredas och föras in i budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om fler permanenta utomhusscener 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Isabelle Wikström Victoria Klaiber Svensson 
Servicechef Kulturstrateg 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 



ANKOM
2020 -00- 00

Motion

Utomhusteater/musikscener.

Ulricehamns kommun har många evenemang, bland annat World cup ski event, U-port musikfestival,

Luciakröning på Stora Torget, teater, musikartister, Ulricehamns Blåsorkester, Allsång med mera.

Idag finns det bara en permanent utomhusscen och den är i Stureparken.

Vid Stora Torget/Rådhuset i Ulricehamn byggs en tillfällig scen upp för de olika evenemangen.

Detsamma görs vid Bryggan och Sturebadets område för U-port musikfestival och Allsång. l

dagsläget byggs och rivs scenen inför varje event.

Fler permanenta scener med tak, som har möjlighet att expandera vid behov och byggda så de passar

in i omgivningen skulle öppna upp för fler möjligheter för konserter och evenemang och vara ett

komplement till scenen i Stureparken.

Stora Torget lutar uppåt från gågatan till Rådhuset. Det betyder att åskådare längst bak har svårt att

se vad som händer på dagens tillfälligt uppbyggda scen vid Rådhuset. Om scenen istället byggs vid

gågatan kommer lutningen på Stora Torget bidra till en mer naturlig teater/musik atmosfär.

Utomhusscener byggs i olika format och storlek. Motionärens vision är en mindre scen vid

Ulrikaparken där barn kan leka teater och där det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans

område och en mindre scen på Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en

attraktion i sig!

Jag föreslår att Ulricehamns Kommun bygger fler permanenta utomhusscener.

Richard Hallifax (M) 2020-08-07



Valärenden



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-03-31 

Tjänsteskrivelse Val av ersättare i kommunstyrelsen 
efter Fredrik Palmqvist (SD) 
Diarienummer 2021/74, löpnummer 947/2021 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25 § 49 befriades Fredrik Palmqvist (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i 
demokratiberedningen. Valet av ny ersättare i kommunstyrelsen bordlades till 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. På kommunfullmäktiges sammanträden 
2021-03-25 § 64 bordlades ärendet på nytt.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnd 
Kansliet (2) 
Löneassistent 
Den valda 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kommunstyrelsens förvaltning  
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-13 

Tjänsteskrivelse Val av ny huvudman i Ulricehamns 
Sparbank 2021-2025, Centerpartiet 
Diarienummer 2021/134, löpnummer 1131/2021 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-25 § 65 valdes huvudmän till Ulricehamns 
Sparbank för perioden 2021-2025. Vid samma tillfälle beslutades att bordlägga valet av ny 
huvudman för Centerpartiet till fullmäktiges nästa sammanträde.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Vald huvudman  
Ulricehamns Sparbank 
Kanslichef 
Kansliet  
 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kommunstyrelsens förvaltning  
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