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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Syftet med statistiken är att redovisa kommunala skattesatser och 
skatteunderlag. Statistikens huvudsakliga användningsområde är som 
underlag till olika typer av analyser inom skatteområdet. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Finansdepartementet är beställare och även huvudanvändare av denna 
statistik. Övriga användare är andra departement, statliga myndigheter och 
massmedia etc. Statistiken utgör ett underlag för analys av utvecklingen av de 
kommunala skattesatserna och skatteunderlagen. Den används även för att 
studera förekomsten av regionala skillnader. Inom SCB används statistiken 
som underlag för jämförelser mellan kommuner, för utjämningsberäkningar 
samt som allmän bakgrundsinformation. 

1.2 Statistikens innehåll 
De statistiska målstorheterna beskriver skattesatserna i kommuner, län och för 
riket. Även begravningsavgifter och kyrkoavgifter är en del av de statistiska 
målstorheterna. Dessutom redovisas skatteunderlaget och skattekraften 
(skatteunderlag per invånare).  

1.2.1 Objekt och population 
Målpopulationen utgörs av kommuner, landsting och församlingar som fanns 
vid referensårets ingång. Målpopulationen motsvarar väl 
intressepopulationen hos undersökningens kända användare. 

Mål- och observationsobjekt är de enskilda kommunerna, landstingen och 
församlingarna. 

1.2.2 Variabler 
Målvariabler är skattesatser och skatteunderlag uppdelat på kommun, 
landsting samt riksnivå. Ytterligare målvariabel är skattekraft, vilket innebär 
skatteunderlag per invånare. Bland målvariablerna ingår även 
begravningsavgift och kyrkoavgift.  

Målvariablerna överensstämmer med observationsvariablerna. Det finns inga 
kända skillnader mellan intresse- och målvariabler. 

1.2.3 Statistiska mått 
Det statistiska mått som används är huvudsakligen vägda medelvärden för 
skattesatser, samt summa uttryckt i kronor när det gäller skatteunderlag.   

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Målpopulationerna kommuner, landsting och riket redovisas i sin helhet – och 
bryts inte ner i några delpopulationer 
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1.2.5 Referenstider 
När det gäller skattesatserna avser statistiken år 2018. Statistiken som avser  
skatteunderlaget och skattekraften bygger på den beskattningsbara 
förvärvsinkomsten år 2016. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Uppgifterna om skattesatser bygger på kommunala beslut på olika regionala 
nivåer. Felaktigheter i inrapporteringen av dessa uppgifter till Skatteverket 
kan förekomma, men vår bedömning är att det borde vara av mycket liten 
omfattning. Även uppgifter gällande skatteunderlag erhåller SCB  från 
Skatteverket. Även här kan det förekomma felaktigheter i inrapporteringen. 
Tillförlitligheten totalt för denna statistik bedöms ändå hålla en hög nivå. 

2.2 Osäkerhetskällor 
Skatteunderlaget erhålls från Skatteverket och utgörs av uppgifter lämnade 
via självdeklarationerna. Osäkerheten i skatteunderlaget beror på hur stor del 
av den verkliga inkomsten som undanhåll beskattning, trots skatteverkets 
kontroller. 

2.2.1 Urval 
Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken eftersom denna statistik är 
en totalundersökning. 

2.2.2 Ramtäckning 
Det är en total överensstämmelse mellan ram- och målpopulation eftersom 
undersökningen avser kommuner och landsting vid ingången av 
redovisningsåret. Ramtäckningen ger därför inte upphov till någon osäkerhet. 

2.2.3 Mätning 
Huvuddelen av uppgifterna till denna underökning erhålls från Skatteverket. 
Statistikens kvalitet bestäms huvudsakligen av kvaliteten på Skatteverkets  
register och administrativa system. Mätförfarandet för att ta fram 
genomsnittlig skattesats görs genom vägning med hjälp av skatteunderlagen. 
För år 2018 används skatteunderlagen avseende taxeringsåret 2017, som i sin 
tur avser inkomster för år 2016. Vägningstalen baseras således på 
inkomstuppgifter två år tillbaka i tiden. 

2.2.4 Bortfall 
Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken då den är totalräknad och 
därför förekommer inte någon typ av bortfall i denna statistik. 

2.2.5 Bearbetning 
Skattesatser och skatteunderlag erhålls från Skatteverket. De bearbetningar 
som utförs på SCB är av ringa omfattning och påverkar inte tillförlitligheten. 

2.2.6 Modellantaganden 
Några modellantaganden görs inte av denna statistik. 
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2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
I mitten av december publiceras den preliminära statistiken. I vissa fall kan 
kommuner och landsting revidera sina skattesatser, detta kan göras till och 
med 31 december. Om någon revidering skett publiceras den slutliga 
statistiken sedan i mitten av januari. Detta är dock inte så vanligt, men det kan 
förekomma att någon enstaka kommun/landsting kommer in med reviderade 
uppgifter. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Statistiken produceras i början av december och publiceras i mitten av 
december. Framställningstiden är ungefär två veckor. 

3.2 Frekvens 
Statistiksammanställning och redovisning sker årligen. 

3.3 Punktlighet 
Publiceringen följer publiceringsplanen för SCB och statistiken publiceras 
enligt plan. 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0101, och i 
Statistikdatabasen. 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
Viss ytterligare bearbetning av statistiken kan göras på uppdragsbasis. 
Kontaktinformation finns längst bak i detta dokument. 

4.3 Presentation 
Statistiken redovisas i Statistikdatabasen, i Exceltabeller samt i en 
statistiknyhet. 

4.4 Dokumentation 
Förutom denna dokumentation beskrivs framtagningen av statistiken i 
dokumentet Statistikens framtagning (SCBDOK). Det detaljerade innehållet i 
statistiken beskrivs i SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). Samtliga 
dokumentationer finns publicerade på SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0101 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Fram till 1999 hade uppgifterna om de kommunala skattesatserna en god 
jämförbarhet över en längre tidsperiod, eftersom de grundades på 
Kommunalskattelagen som tillkom redan år 1928. Från och med år 2000 ingår 
inte kyrkoskatt i kommunalskatten. Detta eftersom församlingar och 
samfälligheter inom Svenska kyrkan inte längre utgör kommuner, utan är delar 

http://www.scb.se/OE0101
http://www.scb.se/OE0101
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av trossamfundet Svenska kyrkan. Det betyder att de inte längre kan ta ut skatt, 
utan istället har rätt att ta ut kyrkoavgift. 
 
Reglerna för det kommunala skatteunderlaget har varit föremål för åtskilliga 
förändringar. Från mitten av 1980-talet har det kommunala skatteunderlaget 
enbart utgjorts av beskattningsbara inkomster för fysiska personer (privat-
personer och dödsbon). Kommunal taxering av juridiska personer (aktiebolag 
och ekonomiska föreningar etc.) upphörde helt från och med 1987 års 
taxering. Dessförinnan hade den del av juridiska personers skatteunderlag 
som kommunsektorn fått tillgodoräkna sig, successivt trappats av. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Eftersom dataunderlaget erhålls från Skatteverket överensstämmer de 
variabler som produkten Kommunalskatter publicerar med motsvarande 
variabler som Skatteverket väljer att publicera. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Vissa uppgifter från denna statistik kan jämföras med uppgifter redovisade i  
undersökningarna Räkenskapssammandrag för kommuner respektive landsting. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
Inga brister i den numeriska överensstämmelsen är kända inom denna 
statistik. 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler 
för kvalitet och tillgänglighet, se Lag (2001:99) och Förordning (2001:100) om 
den officiella statistiken. Samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. 

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 
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 Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken. Samt i Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. 

C Bevarande och gallring 
Bevarandebehov är under utredning. 

D Uppgiftsskyldighet 
Skatteverkets (och indirekt SCB:s) insamling av uppgifter om de kommunala 
skattesatserna görs med stöd av bestämmelser i Lag (1965:269) med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
https://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Sveriges-officiella-statistik/Riktlinjer-och-handbocker/Kvalitet-for-den-officiella-statistiken-WEB.PDF
https://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Sveriges-officiella-statistik/Riktlinjer-och-handbocker/Kvalitet-for-den-officiella-statistiken-WEB.PDF
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs&dokstat=g%C3%A4llande+sfs&q=1965%3A269++s%C3%A4rskilda&p=1&st=2


Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån 

Kvalitetsdeklaration version 1  Sida 

2017-12-15   7 (7) 

 

 

E EU-reglering och internationell rapportering 
Någon särskild EU-reglering finns inte av denna statistik. Inte heller någon 
internationell rapportering förekommer. 

F Historik 
Statistik gällande kommunala skattesatser har framställts och publicerats 
under lång tid.  De variabler som redovisas har inte genomgått någon större 
förändring under senare år. Senast en större förändring inträffade var år 2000 
då församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan upphörde att vara 
kommuner. Det innebar också att den tidigare kyrkoskatten ersattes av en 
kyrkoavgift. 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Monica Leonardsson 

E-post monica.leonardsson@scb.se 

Telefon 010-479 62 81 
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