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Bilaga 9 Ordförklaringar 

Aktualiseringsgrad. Den andel av personakterna för anställd medarbetare som är uppdaterad med 

avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. 

 

Anläggningstillgångar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgångarna kan 

vara materiella, till exempel byggnader, eller finansiella, till exempel obligationer. 

 

Ansvarsförbindelse. Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, exempelvis 

pensionsåtagandet. 

 

Avskrivning. Anläggningstillgångens periodiserade kostnad utifrån beräknad livslängd/nyttjandetid. 

 

Avsättningar. Ekonomiska förpliktelser eller åtaganden som är säkra eller sannolika, men ovissa till 

belopp eller till den tidpunkt de ska infrias, till exempel pensionsförpliktelse. 

 

Balanskravet. I kommunallagen regleras att kommunerna varje år ska ha ekonomi i balans samt vilka 

åtgärder som ska vidtas vid avvikelse mot detta krav. 

 

Balansräkning. Beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Visar hur kapitalet 

har använts (tillgångar) och hur detta har anskaffats, det vill säga med främmande (skulder) och med 

egna (eget kapital) medel. 

 

Eget kapital. Visar den del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 

 

Inriktningsmål. Mål i kommunfullmäktiges planerings- och budgetdokument Inriktning, Verksamhet, 

Ekonomi (från och med 2016 kallat Mål och budget). 

 

Kassaflödesanalys. Visar hur en räkenskapsperiods löpande verksamhet har finansierats samt hur 

periodens löpande verksamhet och investeringar har inverkat på finansiell verksamhet och likvid 

ställning. 

 

Kommunbidrag. De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fördelar till uppdragsnämnderna. 

Huvudsakligen består dessa ramar av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

 

Kortfristiga skulder/fordringar. Lån, skulder och fordringar som förfaller till betalning inom ett år. 

 

Likvida medel/likviditet. Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Motsvarar kassa 

och bank. 

 

Kassalikviditet. Indikator för kortsiktig betalningsförmåga. En kassalikviditet om 100 % eller mer 

innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt 

 

Långfristiga skulder/fordringar. Skulder och fordringar som förfaller till betalning senare än ett år 

efter räkenskapsårets utgång. 

 

Nettokostnad. Skillnaden mellan verksamhetens driftkostnader och intäkter (exempelvis vissa 

statsbidrag, taxor och avgifter från kunder och brukare). Verksamhetens nettokostnader finansieras 

med skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

 

Nettokostnadsavvikelse. Skillnaden mellan kommunens nettokostnader och den strukturårsjusterade 

standardkostnad som beräknats inom ramen för det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Den 

strukturårsjusterade standardkostnaden tar hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner. Den 

visar vilken kostnad kommunen skulle ha om kommunen har samma ambitions- och effektivitetsnivå 

som riksgenomsnittet. Nettokostnadsavvikelser går bl.a. att hitta i jämförelsedatabasen Kolada 

(www.kolada.se). 

 



Ohälsotal. Mått på utbetalda dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och 

aktivitetsersättning. Med utbetalda dagar avses heldagar, vilket innebär att delar av dagar summeras 

upp till hela dagar. Ohälsotalet beräknas genom att summan av dessa dagar divideras med 

befolkningen 16‑64 år. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare. 

 

Omsättningstillgångar. Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk utan löpande byts ut eller 

förändras. 

 

Periodisering. Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna förbrukas eller 

tillkommer. 

 

R9-kommuner. Jämförelsenätverk av större mellansvenska kommuner där Uppsala ingår: Eskilstuna, 

Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Södertälje och Örebro. Genomsnittet 

för R9-kommunerna används som jämförelsegrund på flera ställen i årsredovisningen.  

 

Resultaträkning. Sammanställning av årets driftverksamhet (intäkter och kostnader) och hur den 

genom sitt resultat påverkar eget kapital. 

 

Sammanställd redovisning. Omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett 

bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform. I 

denna årsredovisning avses Uppsala kommun med hel- och delägda aktiebolag. 

 

Soliditet. Andelen tillgångar som finansieras med egna medel (förhållandet mellan eget kapital och 

total balansomslutning). Soliditet är ett mått på långsiktig betalningsförmåga, där en högre soliditet 

innebär en lägre finansiell risk. 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse. Den andel som eget kapital minus ansvarsförbindelse utgör 

av den totala balansomslutningen 

 

Strukturårsjusterad standardkostnad. Den kostnad som kommunen skulle haft om verksamheten 

bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna 

strukturella förutsättningarna.  Strukturella förutsättningar är faktorer som kommunen har svårt att 

påverka, exempelvis åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och bebyggelsestruktur. 

 


