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1 Statistikens sammanhang 
Kommunalskatterna beskriver de kommunala skattesatser samt 
kyrko- och begravningsavgifter som gäller för Sveriges invånare. 
Dessutom redovisas även skatteunderlag och skattekraft. Statistiken 
samlas in av Skatteverket och SCB beräknar, sammanställer och 
publicerar årligen läns- och riksgenomsnitt.  

Läs om statistikens kvalitet i Kvalitetsdeklarationen som finns 
tillgänglig på www.scb.se/OE0101, under rubriken Dokumentation. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
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). 

2.2 Ramförfarande 
Observationsobjekt och rampopulation är samtliga svenska 
kommuner och regioner samt församlingar inom Svenska kyrkan. En 
lista på samtliga kommuner, regioner och aktiva församlingar erhålls 
från Skatteverket i december året före referensåret. Uppgiftskällan för 
skattesatser, begravnings- och kyrkoavgift är Skatteverket.  

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 
Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
Skatteverket skickar uppgifter från sina register till SCB i december 
året före referensåret. Skatteverket samlar in dessa uppgifter direkt 
från observationsobjekten. 

2.4.2 Mätning 
Skatteverket säkerställer att uppgifterna avser slutliga skattesatser 
och avgifter genom kontakt med observationsobjekten. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 
Inget bortfall förekommer i denna undersökning. 

2.5 Bearbetningar 
En viss bearbetning görs för att kunna placera in församlingarna och 
därmed kyrkoavgiften geografiskt i de olika länen. 

https://www.scb.se/OE0101
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2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under insamlingen 
Denna granskning sköts av Skatteverket. 

2.6.2 Granskning av mikrodata 
Endast enklare granskning som syftar till att verifiera att antalet 
skatte- och avgiftssatser stämmer med antalet observationsobjekt i 
ramen utförs. 

2.6.3 Granskning av makrodata 
Endast enklare granskning som syftar till att kontrollera att 
riksgenomsnittens utveckling faller inom rimliga gränser utförs. 

2.6.4 Granskning av redovisning 
Innan publicering granskas att alla tabeller innehåller rätt rubriker, 
kolumner och fotnoter och att all data har hamnat på rätt plats i 
tabellen. 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
Statistiken bygger på uppgifter från register. Utgångspunkten för 
skattningsförfarandet är att datamaterialen är heltäckande vilket 
möjliggör totalräkning av statistiken. 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Skattningsförfarandet består i att genomsnitt för län och riket 
beräknas. Uppgifter om län och kommunalskatter publiceras även på 
objektsnivå. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Ingen osäkerhet antas föreligga i statistiken. 

2.7.4 Röjandekontroll 
Uppgifterna på objektsnivå behöver inte skyddas. Någon 
röjandekontroll görs följaktligen inte. 

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Antalet kommuner var 290. Antalet regioner var 21, inklusive Region 
Gotland som även ingår bland de 290 kommunerna. Antalet aktiva 
församlingar var 1297.  



Statistikansvarig myndighet 
Statistiska centralbyrån 

Statistikens framställning version 3  5 (5) 
2021-11-29   
   

 
 

   

 
3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser gjordes från undersökningsdesignen. 
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