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Offentlig ekonomi

0.2

Statistikområde

Kommunernas finanser

0.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation: Statistiska
centralbyrån (SCB)
Postadress: 70189 Örebro
Besöksadress: Klostergatan 23
Kontaktperson: Caklin Doganson
Telefon: 019-176824
Telefax:
E-post: caklin.doganson@scb.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation: Statistiska
centralbyrån (SCB)
Postadress: 70189 Örebro
Besöksadress: Klostergatan 23
Kontaktperson: Caklin Doganson
Telefon: 019-176824
Telefax:
E-post: caklin.doganson@scb.se

0.6

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger/föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99). Skattemyndigheternas – och indirekt SCB:s –
insamling av uppgifter om de kommunala skattesatserna görs med stöd av
bestämmelser i Lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt.
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Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Alla uppgifter som ingår i statistikgrenen Kommunalskatterna är
offentliga.

0.8

Gallringsföreskrifter

Det finns inga föreskrifter då produkten inte innehåller personuppgifter.

0.9

EU-reglering

Ingen särskild EU-reglering finns.

0.10

Syfte och historik

Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag
baseras på administrativa uppgifter från Skatteverket. Statistiken gör det
möjligt att följa utvecklingen över tiden av de centrala variablerna
kommunal skattesats och kommunalt skatteunderlag. Uppgifterna erbjuder
också goda möjligheter att studera förekomsten av regionala skillnader.
Uppgifter om skattesats och skatteunderlag används också i andra
sammanhang, t.ex. som administrativt underlag för beräkningar i olika
system för kommunal utjämning eller som bakgrundsinformation vid
presentation av resultat från andra undersökningar.

0.11

Statistikanvändning

Statistiken ska bl.a. redovisa de kommunala skattesatsernas och det
kommunala skatteunderlagets utveckling samt även erbjuda en
grundläggande information om folkmängd etc. för olika kommunala
enheter enligt senast kända indelning. Uppgifterna används inom
departement, myndigheter, organisationer och massmedia som underlag
för bedömningar och beskrivningar av utvecklingen inom den kommunala
sektorn. Inom SCB an-vänds uppgifterna om skattesatser och
skatteunderlag som underlag för jämförelser mellan kommuner och
grupper av kommuner, för utjämningsberäkningar samt som allmän
bakgrundsinformation.

0.12

Uppläggning och genomförande

Statistiken bygger på uppgifter om kommunala skattesatser för år 2015
samt skatteunderlag enligt 2014 års taxering som SCB får från
Skatteverket. I den kommunala skattesatsen ingår skatt till kommuner
respektive landsting.
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Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering finns.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Inga förändringar planeras.
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Översikt

Statistiken över kommunalskatter m.m. ska bl.a. redovisa de kommunala
skattesatsernas och det kommunala skatteunderlagets utveckling samt
även erbjuda en grundläggande information om folkmängd etc. för olika
kommunala enheter enligt senast kända indelning.
Utöver uppgifter om skattesatser och skatteunderlag ingår även uppgifter
om kommunernas och landstingens skatteinkomster samt uppgifter av mer
allmän karaktär som folkmängd. Sekundäruppgifter i statistiken är sådana
som kunnat härledas med hjälp av de centrala variablerna, t.ex.
skatteunderlag per invånare (skattekraft).

1.1

Observationsstorheter

Observationsstorheter är kommuner och landsting enligt 2015 års
indelning av landet i kommuner och landsting. Att Sverige skall vara
indelat i kommuner och landsting anges i Kommunallagen (SFS
1991:900, 1 kap., 1 §). Där sägs också att ”varje landsting omfattar ett län,
om inte något annat är särskilt föreskrivet” (2 §). Indelningen i kommuner
har senast meddelats av regeringen i ”Tillkännagivande (2007:229) om
länens indelning i kommuner” (SFS 2007:229).
Antalet kommuner uppgår under år 2015 till 290 och antalet landsting till
20. Alla kommuner utom Gotland ingår i landsting. Gotlands kommun
som sammanfaller med Gotlands län har själv hand om de verksamheter
som i övriga landet ankommer på landsting.
De viktigaste variablerna är: Total kommunal skattesats samt därav
kommunal skattesats respektive landstingsskattesats, skatteunderlag och
folkmängd.
Skattesats: Med skattesats avses den procentuella andel av den
kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig
påförs i kommunal inkomstskatt. Total kommunal skattesats för en
kommun utgörs av summan av skattesatserna för landsting och kommun.
För länen och hela riket beräknas ett vägt medelvärde av ingående
kommuners respektive alla kommuners skattesatser. Skatteunderlaget
används därvid som vägningstal. Uppgifterna om kommunala skattesatser
har erhållits från Skatteverket.
Skatteunderlag: Skatteunderlaget utgörs av den kommunalt
beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Uppgifterna om
beskattningsbara förvärvsinkomster erhålls från Skatteverket.
Skattekraft: Skatteunderlaget per invånare.

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp
Population
OE0101_DO_2015_150120.docx
2015-01-20

Variabel
Indelning i

Mått

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

6 (11)

redovisningsgrupper

Kommuner enligt Kommun, län,
2015 års indelning kommungrupp,
folkmängdsgrupp, hela
riket

Landsting enligt
Landsting, samtliga
2015 års indelning landsting, hela riket

Kommuner,
landsting
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Kommun, län, hela riket

Skatteunderlag.
Tkr/mnkr, summa
Skatteunderlag utgörs
av beskattningsbar
förvärvsinkomst för
fysiska personer
enligt taxeringen året
före redovisningsåret.
Skatteunderlag per
invånare (invånare
den 31 december
2013)

Kr per invånare,
medelvärde

Skatteunderlag per
invånare, andel av
riksmedelvärde

Procent

Total kommunal
skattesats (utgörs av
skatt till kommun och
skatt till landsting)

Procent på
kommunnivå summa
och på övriga nivåer
vägt medelvärde

Skattesats till
kommun

Procent på
kommunnivå
kommunens
fastställda skattesats
och på övriga nivåer
vägt medelvärde

Skatteunderlag.
Tkr/mnkr, summa
Skatteunderlag utgörs
av beskattningsbar
förvärvsinkomst för
fysiska personer
enligt taxeringen året
före redovisningsåret
Skatteunderlag per
invånare (invånare
den 31 december
2013)

Kr per invånare,
medelvärde

Skatteunderlag per
invånare, andel av
riksmedelvärde

Procent

Skattesats till
landsting

Procent ,på
landstingsnivå
landstingets
fastställda skattesats
och på övriga nivåer
vägt medelvärde

Skatteinkomst. Vilka Tkr/mnkr, summa
inkomster av skatter
och bidrag m.m. som
de enskilda
kommunerna och de
enskilda landstingen
har att räkna med
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under året.
Skatteinkomst, kr per På kommuninvånare
respektive
landstingsnivå
relationstal, på övriga
nivåer medelvärde

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Resultat från statistikgrenen Kommunalskatterna presenteras via följande
kanaler:
-

-

-

1.4

Pressmeddelande i december året före redovisningsåret med
uppgift om genomsnittlig kommunal skattesats för
redovisningsåret,
Statistiskt meddelande (SM), senaste utgåva Kommunalskatterna
2015 med beställningsnummer OE18SM1501,
Uppgifter om skattesatser (fr.o.m. 1974) för kommun, län och rike
samt skatteunderlag per invånare (fr.o.m. 1995) i Sveriges
statistiska databaser (SSD),
Skattesatser på riksnivå fr.o.m. år 1930 (SSD),
Vissa tabeller i Statistisk årsbok för Sverige, senaste utgåva
Statistisk årsbok för Sverige 2014 (avsnitt offentlig ekonomi) samt
Produktsidan för Kommunalskatterna på SCB:s webbplats med
adressen http://www.scb.se/OE0101

Dokumentation och metadata

Viss information finns i ovanstående statistiska meddelande. En
Beskrivning av statistiken finns tillgänglig via produktsidan på SCB:s
webbplats under adressen http://www.scb.se/OE0101.
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Ram och ramförfarande
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Det är en total överensstämmelse mellan ram- och målpopulation eftersom
undersökningen avser kommuner vid ingången av redovisningsåret.

2.2

Urvalsförfarande

Inte relevant eftersom alla kommuner ingår i undersökningen.

2.3

Mätinstrument

Uppgifterna om skattesatser bygger på kommunala beslut på olika regionala
nivåer. Skatteunderlaget erhålls från Skatteverket och utgörs av uppgifter
lämnade via självdeklaration.
Genomsnittlig skattesats för län och riket fås genom vägning med hjälp av
skatteunderlagen. För år 2015 används skatteunderlagen avseende
taxeringsåret 2014, som i sin tur avser inkomster för år 2013. Vägningstalen
baseras alltså på inkomstuppgifter två år tillbaka i tiden.

2.4

Insamlingsförfarande

Huvuddelen av uppgifterna erhålls successivt från Skatteverket (SKV).
Övriga uppgifter hämtas från annan statistik som finns tillgängligt inom
SCB, t.ex. folkmängd.
SKV:s uppgifter om kommunala skattesatser och kyrkliga avgiftssatser
I december månad året före redovisningsåret översänder
skatteförvaltningen textfiler med uppgifter om kommunernas respektive
landstingens skattesatser för det kommande året enligt redovisningsårets
indelning. Leveransen innehåller även uppgifter om de kyrkoavgiftssatser
som fastställts av enheter inom trossamfundet Svenska kyrkan och andra
trossamfund för det kommande året. Parallellt med uppgifterna om
kyrkoavgiftssatser får SCB också via SKV del av de
begravningsavgiftssatser som beslutats av huvudmännen för
begravningsverksamheten (vilka oftast utgörs av enheter inom Svenska
kyrkan).
SKV:s uppgifter om skatteunderlag, innehåll m.m.
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för
fysiska personer enligt taxeringen året före redovisningsåret. Uppgifter
om skatteunderlag hämtas successivt under taxeringsperioden från SKV:s
webbplats på Internet, www.skatteverket.se. Slutliga uppgifter från
taxeringen brukar föreligga i månadsskiftet november-december under
taxeringsåret. Uppgifterna kan hämtas antingen som textfiler eller som
Excel-filer. Arbetsmomentet kan också samordnas med beräkningarna i
bidrags- och utjämningssystemen för kommuner och landsting
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SKV:s uppgifter om skatteinkomster, innehåll m.m.
SKV förser SCB med uppgifter om vilka inkomster av skatter och bidrag
m.m. som de enskilda kommunerna och de enskilda landstingen har att
räkna med under året. SKV:s sammanställning görs på grundval av
uppgifter som hämtas från den avräkning av kommunalskattemedel som
görs årligen mellan staten och kommunerna, den s.k.
kommunavräkningen. Leveransen till SCB görs under redovisningsåret i
februari-mars i form av en Excel-fil.
Uppgifter om folkmängd
Uppgifter om folkmängd hämtas från SCB.

2.5

Databeredning

Uppgifterna om skattesats, skatteunderlag och skatteinkomster läggs
tillsammans med övriga uppgifter in i en årgångsbaserad databastabell för
kommunerna respektive landstinget. Arbetet med att lägga in uppgifterna
görs allteftersom de olika materialen blir tillgängliga. Från och med år
2012 använder vi inte någon databas utan uppgifterna finns i Excel filer
där all bearbetning har gjorts.
Total kommunal skattesats beräknas som summan av skattesatsen i
kommunen och skattesatsen i det landsting kommunen tillhör (för
Gotlands kommun som inte ingår i landsting utgörs den totala skattesatsen
av skattesatsen i kommunen). Kommunal skattesats anges av SCB som
andel i procent (av beskattningsbar förvärvsinkomst).
Genomsnittliga skattesatser för en region, t.ex. de olika länen eller hela
riket, beräknas som vägda medelvärden varvid kommunernas/landstingens
skatteunderlag används som vägningstal/vikter.
Skattesatser för enskilda kommuner/landsting granskas genom jämförelser
med föregående år och genom avstämning mot uppgifter från andra källor,
t.ex. media. Det görs en rimlighetsbedömning av beräknade medelvärden,
medelskattesatser, genom jämförelse med föregående år och vid behov
genom kontrollräkning vid sidan om ordinarie rutiner.

Kommunalt skatteunderlag år t utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst
för fysiska personer enligt taxeringen år t-1. Det kommunala
skatteunderlaget anges i kronor. Skatteunderlaget kontrolleras på totalnivå
genom avstämning mot andra källor. Skatteunderlaget per invånare,
skattekraften, beräknas som skatteunderlaget dividerat med folkmängden i
aktuell region vid taxeringsårets ingång. Medelskattekraft är skattekraft
för hela riket.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Inga skattningar görs i denna undersökning.

3.2

Redovisningsförfaranden

Statistiken tillgängliggörs genom webb SM. Den finns även tillgänglig i
Sveriges Statistiska databaser och på enheten Offentlig ekonomis
produktsida på internet.
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Produktionsversioner
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Kommunalskatter

Register
Registervariant
Registerversion

Kommunalskatter Primärkommun
2015

Kommunalskatter

Register
Registervariant
Registerversion

KommunalskatterLandsting
2015

o.s.v.

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata . Klicka
dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Arkiveringsversionen har samma innehåll som produktionsversionen.
Materialet lagras i en SQL-databas. Från år 2012 lagras inte materialet i S
utan finns endast i Excel filer.

4.3
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undersökningsomgången

