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0 Allmänna uppgifter 
0.1 Ämnesområde 
Offentlig ekonomi 

0.2 Statistikområde 
Finanser för den kommunala sektorn. 

0.3               SOS-klassificering 

PDB  

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller 
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning 
(2001:100) om den officiella statistiken. 

Endast företag där en eller flera kommuner, landsting eller staten har 
en ägarandel på mer än 50 % ingår i den officiella statistiken. 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation Statistiska centralbyrån 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Caklin Doganson 

Telefon 010-479 68 24 

E-post caklin.doganson@scb.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation Statistiska centralbyrån 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Caklin Doganson 

Telefon 010-479 68 24 

E-post caklin.dogansonn@scb.se 

 
0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken. 

0.7 Sekretess och regler för behandling av  
personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik 
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda 
uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan 
röjas varken direkt eller indirekt. 

file://scb/program/Gemensamma/Net%20apps/KIS/Produktdatabasen
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
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/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också särskilda regler 
för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken och Förordning (2001:100) 

 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Inga särskilda gallringsföreskrifter finns. 

0.9 EU-reglering 
Ingen särskild EU-reglering finns. 

0.10 Syfte och historik 
Syftet är främst att göra en redogörelse för de företag som ägs av stat, 
landsting och kommuner. Redogörelsen avser bland annat 
omfattning, verksamhet och ekonomi. 

Inventeringar av kommunägda företag har genomförts med 
frågeformulär sedan 1966. Från början gjordes de vartannat år, men 
från och med 1973-års inventering har de gjorts årligen. Till att börja 
med undersöktes endast förekomsten av kommunägda företag, 
företagsform och verksamhetsområde. Från och med år 2002 ingår 
också landstingsägda företag och från och med 2006 även statligt 
ägda företag. Det ekonomiska avsnittet byggdes i och med 1988 års 
inventering ut till en mera heltäckande bild av företagens bokslut. 

År 2005 har kommunernas uppgifter kompletterats med uppgifter 
som hämtats från andra källor, främst årsredovisningar och 
koncernregister. Detta för att få ett mer komplett register över 
kommunägda företag. 

0.11 Statistikanvändning 
Resultatet av insamlingen används i första hand för att få information 
om hur de offentligt ägda företagen utvecklas. Resultaten används 
även för att aktualisera ägarkoder i SCB:s företagsdatabas samt i 
kontakter med andra intressenter. 

0.12 Upplägg och genomförande 
Undersökningen är en totalundersökning. SCB begär in uppgifter om 
samtliga företag där kommun/landsting äger minst tio procent. För 
att redovisningen av kommun- och landstingsägda företag ska bli så 
komplett som möjligt ber SCB uppgiftslämnarna att även redovisa 
ägande i företag där kommunens ägarandel är lägre än tio procent 
ifall uppgiftslämnaren har anledning att tro att företaget är kommun- 
eller landstingsägt. Detta för att företagens kommunala ägarandelar 
ska bli så korrekta som möjligt. 

Kontaktpersonerna på kommunerna och landstingen får ett 
introduktionsbrev där de ombeds att logga in på SCB:s webbplats  
och lämna uppgifter över kommun- och landstingsägda företag. De 
kan se en förteckning över de företag som fanns registrerade som 
kommun- eller landstingsägda föregående år. Har några förändringar 
skett i beståndet under året ombeds de att uppdatera listan på 
företag.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
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Inventering av de statligt ägda företagen sker i samband med arbetet 
med SCB:s företagsdatabas, FDB. Källor är diverse förteckningar över 
statliga företag. 

Det totala beståndet är tillgängligt i slutet av juni och under 
sommaren kontrolleras företagsbeståndet för att se om beståndet är 
av god kvalitet. Därefter hämtas uppgifter från FDB om 
företagsstatus, antal anställda, juridisk form, bransch etc.  

De ekonomiska variablerna i resultat och balansräkning kommer från 
de standardiserade räkenskapsutdragen, SRU, som hämtas in från 
Skatteverket till undersökningen om Företagens ekonomi. SRU-
uppgifterna blir inte tillgängliga förrän i november varefter det först 
då blir möjligt att slutföra undersökningen. 

Efter att granskning och rättning av registret är gjort startar arbetet 
med själva redovisningen. Det första statistiska meddelandet avsåg 
företagsbeståndet år 2000 det sista avsåg företagsbeståndet år 2014. 
Från och med referensåret 2015 sker redovisningen i SSD och tabeller 
på produktsidan samt en Statistiknyhet.  

0.13 Internationell rapportering 
Statistiken rapporteras inte internationellt. 

0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 
Det kvalitetsförbättrande arbete som påbörjades år 2015 planeras att 
fortgå och utvecklas inför kommande årgångar. 

1 Innehållsöversikt 
1.1 Undersökta populationer och variabler 
 

Undersökt population Undersökt variabel 

Företag som ägs av kommuner 31/12 
2016 

Antal företag, antal anställda, 
ägarandelar, ekonomiska uppgifter från 
RR och BR. 

Företag som ägs av landsting 31/12 
2016 

Antal företag, antal anställda, 
ägarandelar, ekonomiska uppgifter från 
RR och BR. 

Företag som ägs av stat 31/12 2016 Antal företag, antal anställda, 
ägarandelar, ekonomiska uppgifter från 
RR och BR. 
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1.2 Redovisade populationer och storheter 

Objektgrupp Variabel Mått 

Redovisad 
population 

Indelning i 
redovisnings-
grupper 

Redovisad 
storhet 

Redovisa
d 
storhets 
referensti
d 

Statistisk
t mått 

Måttenhe
t 

Företag som 

ägs av 
kommuner 

31/12 

2016 

Riket/ län/ 
kommungrupper 

Antal 
anställda/
antal 
företag  

2016 Summa Antal 

Företag som 

ägs av landsting 

31/12 2016 

Riket/landstin
g 

Antal 
anställda/
antal 
företag 

2016 Summa Antal 

Företag som 

ägs av staten 

31/12 2016 

Riket Antal 
anställda/
antal 
företag 

2016 Summa Antal 

 Branscher 
enligt SNI2007 
(B, C, D, E, G, 
H, I,  J, L, M, N, 
P, Q, R, S) 

Antal 
företag, 
antal 
anställda, 
omsättning
, årets 
resultat, 
eget 
kapital, 
summa 
tillgångar 

2016 Summa Antal, 
miljoner 
kronor 

 Bolagsform 
(handels/kom
manditbolag, 
aktiebolag, 
ekonomisk 
förening, ideell 
förening, 
stiftelse) 

Antal 
företag, 
antal 
anställda, 
omsättning
, årets 
resultat, 
eget 
kapital, 
summa 
tillgångar 

2016 Summa Antal, 
miljoner 
kronor 

 Kommungrup
per (storstäder, 
förortskommu

Antal 
företag, 
antal 

2016 Summa Antal, 
miljoner 
kronor 
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ner till 
storstäder, 
större städer, 
förorts-
kommuner till 
större städer, 
pendlings-
kommuner, 
turism- och 
besöksnärings-
kommuner, 
varu-
producerande 
kommuner, 
gles-
bygdskommun
er, kommuner i 
tätbefolkad 
region, 
kommuner i 
gles-befolkad 
region) 

anställda, 
omsättning
, årets 
resultat, 
eget 
kapital, 
summa 
tillgångar 

  Ägarandel
ar 

2016 Summa Procent 

  Soliditet 2016 Summa Procent  

  Avkastnin
g på eget 
kapital 

2016 Summa Procent 

  Ekonomisk
a uppgifter 
ur resultat 
och 
balansräkn
ing 

2016 Summa Miljoner 
kronor 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Uppgifter från denna undersökning redovisas på SCB:s webbplats 
och i Statistikdatabasen. 

På SCB:s webbplats redovisas tre tabeller (kommunägda, landstingsägda 
respektive statligt ägda företag) på riksnivå. Tabellerna innehåller uppgifter 
om antal företag, antal anställda, omsättning, årets resultat, eget kapital, 
avkastning eget kapital och soliditet för verksamhetsåret 2016. Tabellerna 
finns även i en engelsk version.  

I Statistikdatabasen redovisas antals- och ekonomiska uppgifter för offentligt 
ägda företag per verksamhet, juridisk form, kommungruppsindelade och per 
region. 
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1.4 Dokumentation och metadata 
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och 
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK). Kvaliteten hos 
statistiken beskrivs i Kvalitetsdeklarationen (KD). Det detaljerade 
innehållet i statistiken beskrivs i SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). 

Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/OE0108 

2 Uppgiftsinsamling 
2.1 Ram 
Kommuner och landsting uppmanas via ett e-postmeddelande att 
logga in på SCB:s uppgiftslämnarsida och lämna uppgifter om vilka 
företag kommunen/landstinget äger samt ägarandel. De får även en 
lista över föregående års redovisade företag som de ombeds 
uppdatera. 

Uppgifter över statligt ägda företag hämtas från SCB:s 
företagsdatabas, FDB. 

Ramen består av samtliga företag där kommun och landsting har ett 
ägande på 10 procent eller mer, samt de företag som enligt FDB är 
statligt ägda. 

Samtliga kommuner och landsting är kända och kan besvara 
undersökningens frågor. Ramen riskerar dock både under- och 
övertäckning trots att de kommuner och landsting som ska redovisa 
sitt ägande är få och väl kända. 

Övertäckning kan uppstå när ett tidigare kommun- eller 
landstingsägt företag avyttras utan att företagslistan korrigeras. 
Undertäckning uppstår när nya företag inte redovisas i 
inventeringen. 

Företag som ägs av flera kommuner och/eller landsting där ingen 
enskild ägare äger en majoritetspost har en större sannolikhet att inte 
fångas in vid undersökningstillfället. 

2.2 Urval 
Detta är en totalundersökning. 

2.3 Mätinstrument 
De ekonomiska uppgifter som finns i Företagens ekonomi kan vara 
behäftade med fel. Dels kan företagen ha lämnat felaktiga uppgifter, 
dels kan det bli fel vid registreringen av uppgifterna. All granskning 
och bearbetning av de ekonomiska uppgifterna sker på avdelningen 
Ekonomisk statistik/ Näringslivets struktur (ES/NS). 

Kommunerna ska redovisa samtliga företag där den enskilda 
kommunen äger 10 procent eller mer av företaget. Ifall kommunen 
har en lägre ägarandel än 10 procent, men samtidigt vet (eller anar) 
att ett företag ägs av ytterligare kommuner och/eller landsting 
samtidigt som man kan anta att det sammanlagda ägandet övergår 50 
procent ska även dessa företag redovisas. 

För varje företag ska följande uppgifter, som är obligatoriska, lämnas: 

http://www.scb.se/OE0108
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• Organisationsnummer 
• Företagets namn 
• Ägarandel 

 

Ett företag kan ägas av ett eller flera företag inom en kommun. 
Kommunerna får kommentera, vanligtvis används denna möjlighet 
då ett företag har fått ändrad ägarandel, sålts eller lagts ner. Sålda 
eller avvecklade företag ska egentligen ha raderats av kommunen 
från frågeformulärets lista. I granskningsfasen tas dessa företag bort. 

Kommunens ägarandel ska redovisas med en decimal. För att beräkna 
kommunens ägarandel för företag som är dotterdotterbolag gör man 
enligt detta exempel: 
 
Kommunen äger 90 % av ett företag. Detta företag är delägare i ett 
dotterbolag till 50 %. Kommunens ägarandel av dotterföretaget är 
0,90*0,50 =0,45 vilket blir en ägarandel på 45 %. 

Skulle dotterföretaget i sin tur äga 35% av ett dotterdotterbolag blir 
kommunens ägarandel 15,7 procent, 0,90 * 0,50 * 0,35 = 0,1575. 

2.4 Insamling 
Samtliga kommuner och landsting får ett introduktionsbrev med 
inloggningsuppgifter till uppgiftslämnarsidan. Där finns föregående 
års lämnade företagsbestånd. Denna lista uppmanas de att 
uppdatera. Den lagras sedan i SCB:s databas. 

När beståndet är inkommit hämtas vissa variabler från SCB:s 
företagsregister FDB. Från SCB:s undersökning Företagens ekonomi 
(FEK) erhåller vi resultat- och balansräkning för de flesta inventerade 
företagen. 

2.5 Databeredning 
Ett kompletteringsarbete avseende beståndet av företag genomförs i 
form av ett antal kontroller. Ogiltiga organisationsnummer, ogiltiga 
kommunkoder, ägarandelar, ägarkategori, tillkomna och avförda 
företag kontrolleras med hjälp av FDB och årsredovisningar. 

Viss kvalitetshöjande justering sker av de ekonomiska uppgifterna 
genom rimlighetskontroller och summeringskontroller. Vi 
kontrollerar att resultat- och balansräkning går ihop och rättar till 
differenser. De finns ett fåtal företag utan värden i materialet vi 
erhåller från Skatteverket (SRU-uppgifter). För aktiebolagen kan vi 
hämta uppgifter från företagets årsredovisning.  

 

3 Statistisk bearbetning: antaganden och  
beräkningsformler 

3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 
Inga skattningar görs i denna undersökning. 
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3.2 Redovisningsförfaranden 
Uppgifter om de offentligt ägda företagen publiceras årligen. 
Publicering sker i Sveriges statistiska databaser och tabeller på 
produktsidan samt en statistiknyhet på internet och utkommer under 
hösten efter undersökningsåret. 

4 Slutliga observationsregister 
4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 

Statistikens slutliga observationsregister 

Register Registervariant Registerversion 
Offentligt ägda företag Offentligt ägda företag 2016 

 
Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i 
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och 
värdemängder m.m. Dokumentationen finns på 
www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på 
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i 
ovanstående tablå. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Arkiveringsversionen har samma innehåll som 
produktionsversionen. Materialet lagras i databasen Kommunagda 
på server Q14\c. 

4.3 Erfarenheter från denna undersökningsomgång 
Inga specifika erfarenheter finns från denna undersökningsomgång. 
Arbetet har fortlöpt enligt plan. 

  

https://www.h6.scb.se/metadata/


Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån 

Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 
SCBDOK 4.2 OE0108 11 (11) 

 
 

OE0108_DO_2016_171218_ML.docx 

Bilaga 1  
Introduktionsbrev 
 

Kommun- och landstingsägda företag 2016-12-31. 
Statistiska centralbyrån, SCB, samlar varje år in uppgifter om företag som 
ägs av kommuner och landsting. Nu är det dags att samla in uppgifter som 
gäller förhållandena den 31 december 2016. En förteckning över samtliga 
företag där kommunens respektive landstingens ägarandel är minst 10 % 
ska lämnas. Observera att om ägarandelen är mindre än 10 procent, men att 
kommunen/landstinget tillsammans med andra kommuner/landsting är 
majoritetsägare i företaget ska även det företaget finnas med i 
förteckningen, detta oavsett hur liten andelen är. 

 

Insamlingen av uppgifterna sker via Internet på www.insamling.scb.se . Ert 
användar-id är XXXXX och lösenord är XXXXX. Vi behöver uppgifterna 
senast den 27 april 2017. 

 

Är du inte rätt person att besvara uppgifterna ber vi dig att vidarebefordra e-
posten till rätt person och samtidigt meddela oss 
offentlig.ekonomi@scb.se,  så att vi kan ändra i vårt register över 
kontaktpersoner. 

 

Mer information om undersökningen finns på Internet 

 

  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta: 

 

Caklin Doganson | Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar 

Avdelningen för nationalräkenskaper  

Statistiska centralbyrån  

701 89 ÖREBRO 

Besöksadress: Klostergatan 23  

010-479 68 24 

 

http://www.insamling.scb.se/
mailto:offentlig.ekonomi@scb.se
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi/Finanser-for-den-kommunala-sektorn/Offentligt-agda-foretag/
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