
Enkät om kommunernas och samkommunernas budget 2018 

 

DET HÄR ÄR EN MODELLBLANKETT – SVARA PÅ WEBBLANKETTEN 

 

BLANKETT FÖR KOMMUNER 
Skriv in uppgifterna om budgeten och ekonomiplanen för åren 2018–2020 i svarsfälten. 
Svara på ett sådant sätt att siffrorna för affärsverken ingår. 
 
Uppgifter om kommunens externa budget och ekonomiplan 
Svaren anges i 1 000 €. Ange bara externa inkomster och utgifter. Lägg till affärsverken i de uppgifter 
som ska anges på samma sätt som i kommunens externa bokslut. 
 
Ange uppgifterna i huvudsak utan förtecken. Lägg bara till ett negativt förtecken vid ±-posterna vid 
behov. 
 
Ange följande punkter som i den externa finansieringsanalysen: investeringsutgifter totalt (brutto), 
finansieringsandelar för investeringsutgifter, överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 
(inkl. försäljningsvinster och -förluster), kassaflödet i verksamheten och för investeringarnas del. 
 

  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

   
BS 

2017* 
BU 2018** 

(inkl. ändringar) 
BU 

2019 
EP 

2020 

+ Verksamhetsintäkter         

+      Försäljningsintäkter     

+      Avgiftsintäkter     

+      Understöd och bidrag      

+      Övriga verksamhetsintäkter     

+/- Förändring av produktlager     

+ Tillverkning för eget bruk          

- Verksamhetskostnader         

-      Personalkostnader***         

-      Köp av tjänster         

-      Material, förnödenheter och varor         

-      Understöd         

-      Övriga verksamhetskostnader         

+/- Verksamhetsbidrag         

+ Skatteinkomster         

+ Statsandelar         

+/- Finansiella intäkter och kostnader****     

+/- Årsbidrag         

- Avskrivningar och nedskrivningar         

+/- Extraordinära poster     

+/- Räkenskapsperiodens resultat     

- Investeringsutgifter totalt (brutto)         

-      Immateriella tillgångar     

-      Mark- och vattenområden     

-      Byggnader     

-           varav undervisnings- och kulturverksamhet     



-           varav social- och hälsovård     

-      Fasta konstruktioner och anordningar     

-      Maskiner och inventarier     

-      Övriga materiella tillgångar     

-      Aktier och andelar     

+ Finansieringsandelar för investeringsutgifter         

+ 

Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående 

aktiva (inkl. försäljningsvinster och -förluster)         

+/- Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde         

 
* Bokslutsuppgifterna för år 2017 finns förifyllda på blanketten.  

** Ange budgetsiffrorna för år 2018 på ett sådant sätt att också ändringar i budgeten finns med. 

*** Personalkostnader: löner och arvoden samt lönebikostnader 
**** Finansiella intäkter och kostnader: ränteintäkter, övriga finansiella intäkter, räntekostnader och 
övriga finansiella kostnader 
 
Anvisningar för angivande av nettokostnader för social- och hälsovård samt brand- och 
räddningsväsendet 
 
Angivande av kostnader för värd- och avtalskommuner: 
VÄRDKOMMUN: Värdkommunen anger kostnader för tjänster som anskaffats och producerats för dess 
egna kommuninvånare och för invånare i andra kommuner. Bland intäkterna anges avtalskommunernas 
betalningsandelar (exkl. värdkommunens) samt övriga intäkter med anknytning till tjänsterna t.ex. 
klientavgifter. Värdkommunens nettokostnader beskriver sålunda värdkommunens egen andel av 
kostnaderna. 

AVTALSKOMMUN: En avtalskommun med anknytning till gemensam verksamhet eller en samkommuns 
medlemskommun anger bland utgifter betalningsandelar som erlagts till värdkommunen eller 
samkommunen samt eventuella egna kostnader med anknytning till tjänsten. 

 
Nettokostnader för social- och hälsovård 
Ange svaren i tusen euro (1 000 €) utan förtecken. Inkludera i uppgifterna också driftsekonomins interna 
poster och affärsverk. 
 
Med social- och hälsovård avses summan av uppgiftsklasser inom social- och hälsovården i 
datainsamlingen för kommunekonomin som genomförs av Statistikcentralen.* 
 
Ange uppgifterna med samma redovisningsprincip som i datainsamlingen för kommunekonomin. Inkludera 
i uppgifter även social- och hälsovårdens förvaltning samt social- och hälsovårdens andel av stödtjänster 
och fastighetsservice enligt upphovsprincipen. 
 
Blanketten beräknar nettokostnaderna** för social- och hälsovård på basis av de uppgifter som du 
uppgett. 

 

   1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  

BS 
2017*** 

BU 2018 
(inkl. ändringar) 

BU 
2019 

EP 
2020 

+  

Verksamhetsinkomster och överföringsinkomster 

totalt         

+  Tillverkning för eget bruk         

- Verksamhetsutgifter och överföringsutgifter totalt         



- Avskrivningar och nedskrivningar         

 Nettokostnader för social- och hälsovård***     

 

 

 
 
SOM SEPARAT UPPGIFT: 

   1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  

BS 
2017*** 

BU 2018 
(inkl. ändringar) 

BU 
2019 

EP 
2020 

- 

Nettokostnaderna för kurators- och 
psykologtjänster inom elev- och studerandevård 
som ingår i social- och hälsovård**     

- 

Nettokostnaderna för kurators- och 
psykologtjänster inom elev- och studerandevård 
som ingår i undervisningsväsendet**     

 
** Nettokostnader = verksamhetsinkomster och överföringsinkomster totalt + tillverkning för eget  
bruk – verksamhetsutgifter och överföringsutgifter totalt – avskrivningar och nedskrivningar  
*** Uppgifterna för år 2017 finns förifyllda på webblanketten på basis av tabellen över kommunekonomin 
efter uppgift i Statistikcentralens datainsamling för kommunekonomin. De har beräknats som radsummor av 
social- och hälsovårdets uppgiftsklasser. 

 
* Social- och hälsovård: 
 Anstalts- och familjevård inom barnskyddet 

 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 

 Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer 

 Anstaltstjänster för äldre 

 Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg 

 Övriga tjänster för äldre 

 Anstaltsvård för handikappade 

 Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg 

 Annan service för handikappade 

 Hemvård 

 Verksamhet i sysselsättningssyfte 

 Specialtjänster inom missbrukarvården 

 Öppenvård inom primärvården 

 Mun- och tandvård 

 Bäddavdelningsvård inom primärvården 

 Specialiserad sjukvård 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Övrig social- och hälsovård 

 
Nettokostnader för brand- och räddningsväsendet 
Ange svaren i tusen euro (1 000 €) utan förtecken. Inkludera i uppgifterna också driftsekonomins interna 
poster och affärsverk. 
 
Vid ifyllande av enkäten är det bra att samarbeta med räddningsverket. 
Om man inom räddningsverkets område redan börjat förbereda sig för landskapsöverföringen genom 
återbäringar av överskottsmedel i balansräkningen, anges betalningsandelarna utan att avdra gamla 
räkenskapsperioders återbäringar. 
 



Med brand- och räddningsväsendet avses uppgiftsklassen för brand- och räddningsväsendet inom 
datainsamlingen för kommunekonomin som genomförs av Statistikcentralen. 
 
På samma sätt som för datainsamlingen för kommunekonomin, inkludera i uppgifterna också brand- och 
räddningsväsendets förvaltning samt den andel som tillhör brand- och räddningsväsendet av stödtjänster 
och fastighetsservice enligt upphovsprincipen. 
 
Blanketten beräknar nettokostnaderna* för brand- och räddningsväsendet på basis av de uppgifter som du 
uppgett. 

 

   1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

   
BS 

2017** 
BU 2018 

(inkl. ändringar) 
BU 

2019 
EP 

2020 

+  Verksamhetsinkomster och överföringsinkomster         

+  Tillverkning för eget bruk         

- Verksamhetsutgifter och överföringsutgifter totalt         

- Avskrivningar och nedskrivningar         

 Nettokostnader för brand- och räddningsväsendet*     
 

* Nettokostnader = verksamhetsinkomster och överföringsinkomster totalt + tillverkning för eget  
bruk – verksamhetsutgifter och överföringsutgifter totalt – avskrivningar och nedskrivningar 
** Uppgifterna för år 2017 finns förifyllda på webblanketten på basis av tabellen över kommunekonomin 
efter uppgift i Statistikcentralens datainsamling för kommunekonomin. De har beräknats som radsummor 
av brand- och räddningsväsendets uppgiftsklasser. 
 
Lånestock 
Notera i svaren bara balansräkningsposterna i kommunens externa bokslut. Lägg till affärsverken i 
de uppgifter som ska anges på samma sätt som i kommunens externa balansräkning. 
 
Med lånestock avses räntebelagt främmande kapital. 

 

  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  
BS 

2017* 
BU 2018 

(inkl. ändringar) 
BU 

2019 
EP 

2020 

Lånestock**         
 

* Bokslutsuppgiften för år 2017 finns förifylld på blanketten. 
** Lånestock = främmande kapital – (erhållna förskott + leverantörsskulder + resultatregleringar + 
övriga skulder) 

 
 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 


