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Kommunalskatten 2012
•

Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner

•

Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011

•

År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i 63 av landets 290 kommuner

•

I nio landsting görs skatteväxlingar på grund av att landstingen tar över
ansvaret för kollektivtrafiken från kommunerna

•

Drygt 5 procentenheters skillnad i kommunal skattesats mellan den
kommun med högst skattesats (Hofors) och den med lägst skattesats
(Vellinge)
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Källor:

Statistiska centralbyrån (SCB), www.scb.se (Underlag från Skatteverket.)
Svenska Kyrkan, www.svenskakyrkan.se

Definitioner: Med total kommunal skattesats avses sedan år 2000 summan av
skattesats till kommun och skattesats till landsting. Till detta tillkommer en
kyrkoavgift (inklusive begravningsavgift) beroende på
församlingstillhörighet. Denna avgift ingick till och med år 1999 som en del
av den totala kommunalskatten.
Med skattesats avses den procentuella andel av den beskattningsbara
förvärvsinkomsten som en skattskyldig debiteras i kommunal inkomstskatt.
Till detta kommer en begravningsavgift och en eventuell ytterligare
kyrkoavgift (om man är medlem i Svenska kyrkan). Även avgifterna är
uttryckt som procentuell andel av beskattningsbar inkomst.
Ytterligare information:
På Statistiska centralbyråns hemsida finns kartor och tidsserier över
kommunalskatter.
http://www.scb.se/Pages/Product____11846.aspx (Statistiska
publikationer och tabeller)
http://www.scb.se/Pages/Vislet____325411.aspx (Kartor och diagram)
På Skatteverket finns mer information. http://www.skatteverket.se

Text, diagram och tabell: Charlotte Jansson, ekonomi- och styrningskontoret,
Norrköpings kommun, charlotte.jansson@norrkoping.se, telefon: 011-15 19 62

Tidigare publikationer i serien Fokus Statistik:
•
•
•
•

Sammanställning av socioekonomiska variabler för Norrköpings
valdistrikt (daterad 2011-10-06)
Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt (daterad 2011-11-22)
Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping (daterad 2011-12-13)
Uppföljning av Easyresearch (daterad 2011-12-16)
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Kommunalskattehöjningar i 63 kommuner
Inför år 2012 höjde 63 av landets 290 kommuner den totala kommunalskatten,
medan den sänktes i 6 kommuner. De största höjningarna gjordes i Ydre och
Arjeplog med vardera en procentenhet. Den största sänkningen gjordes i Alvesta
med -0,30 procentenheter. Sammantaget ökade den genomsnittliga
kommunalskatten i landet från 31,55 till 31,60 procent.
Norrköpings kommunala skattesats oförändrad år 2012
För Norrköping är det en oförändrad skattesats år 2012 i jämförelse med 2011,
dock har det skett en skatteväxling mellan kommun och landsting på 0,42
procentenheter. Detta på grund av att landstinget i Östergötlands län är ett av nio
landsting där man övertar ansvaret för kollektivtrafiken från kommunerna.
Kommuninvånaren i Norrköping år 2012 får betala 31,30 procent i
kommunalskatt. Skattesatsen i kommunen är på 21,03 procent medan skattesatsen
i landstinget är 10,27 procent. Till detta tillkommer den så kallade kyrkoavgiften.
Läs mer om den senare i dokumentet.
Skattesats i Norrköping 2012 och genomsnittlig skattesats i riket,
samt förändring från år 2011

Norrköping
Genomsnittliga
skattesatser
för riket

Total Förändring Skattesats i Förändring
skattesats
från år kommun år
från år
år 2012, %
2011, pe
2012, %
2011, pe
31,30
21,03
0,0
-0,42

31,60

20,59

+0,05

-0,14

Skattesats i Förändring
landsting år
från år
2012, %
2011, pe
10,27
+0,42

11,01

+0,19

Källa: Statistiska centralbyrån
Not: pe=procentenheter
Not: Tabellen redovisar inte kyrko- och begravningsavgift.
Sveriges genomsnittliga totala skattesats fördubblades under 1960- och 1970-talet.
År 1960 uppgick den för landet genomsnittliga totala kommunala skattesatsen till
cirka 15 procent och år 1980 hade den stigit till drygt 29 procent.
Anledningen till höjningarna var en utbyggnad av de kommunala verksamheterna
under den här perioden. Det gällde exempelvis sjukvården, skolan samt barn- och
äldreomsorgen. Höjningarna av skattesatserna genomfördes alltså i hela landet.
Efter år 1980 har de kommunala skattesatserna fortsatt att stiga, men i betydligt
långsammare takt.
För Norrköpings del har den sammanlagda skatten för kommun och landsting
varit oförändrad sedan år 1990, 31,30 procent.
En jämförelse med (det vägda) genomsnittet för riket kan bara göras för perioden
2000-2012. (På grund av att kyrkoavgiften finns med i tidigare beräkningar av
genomsnittet.) Den genomsnittliga totala kommunalskatten i riket (skattesats till
kommun och landsting) ökade mellan åren 2000 och 2012. År 2000 var
genomsnittet 30,38 procent, medan den för år 2012 vara 31,60 procent.
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Diagrammet nedan visar skattesats till kommun och landsting åren 1974-2012 för
Norrköping och riket.
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Källa: Statistiska centralbyrån

Lägst skatt i Vellinge och högst skatt i Hofors
Den lägsta kommunalskatten finns i Vellinge med 28,89. Hofors har den högsta
kommunalskatten i landet med 34,32 procent. Skillnaden mellan de två
skattesatserna är 5,43 procentenheter. Dvs. för varje hundralapp betalar boende i
Hofors 5 kronor och 43 öre mer i kommunal skatt än en person boende i Vellinge.
De tio kommuner med lägst total kommunalskatt finns i Skåne och Stockholms
län. Se tabell nedan.

De tio kommunerna med lägst total kommunalsats 2012
Län
Skåne län
Skåne län
Skåne län
Skåne län
Stockholms län
Skåne län
Stockholms län
Stockholms län
Skåne län
Stockholms län

Kommun
Vellinge
Kävlinge
Örkelljunga
Staffanstorp
Solna
Ängelholm
Danderyd
Stockholm
Lomma
Täby

Skattesats, total kommunal
28,89
28,90
29,15
29,18
29,22
29,43
29,45
29,58
29,63
29,73

Källa: Statistiska centralbyrån
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Norrköping är på plats 56 av 290 kommuner på en lista sorterad efter lägsta
skattesatsen. Det är en förbättring med drygt 100 platser sedan år 2000 då
Norrköping låg på 159:e plats.
De tio kommuner med högst total kommunalskatt återfinns till största del i de mer
nordliga länen. Den sydligaste kommunen av de tio är Dals-Ed som ligger i Västra
Götalands län.

De tio kommunerna med högst total kommunalsats 2012
Län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västra Götalands län
Västernorrlands län
Västernorrlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Västerbottens län

Kommun
Hofors
Ragunda
Dals-Ed
Sollefteå
Härnösand
Ånge
Ockelbo
Bräcke
Kramfors
Vilhelmina

Skattesats, total kommunal
34,32
34,17
34,09
34,08
34,03
34,02
33,97
33,92
33,83
33,70

Källa: Statistiska centralbyrån
På nästa sida finns en tematisk karta över samtliga kommuner i riket.

Skattesatsen i jämförbara kommuner
Bland de fem jämförbara kommunerna Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro
och Västerås har Linköping den lägsta skattesatsen på 30,25 procent medan
Eskilstuna har den högsta på 32,35 procent.
Kommun
Linköping
Västerås
Norrköping
Örebro
Jönköping
Eskilstuna

Plats i riket
Skattesats, total kommunal (sorterat efter lägst skattesats)
13
30,25
27
30,74
56
31,30
91
31,90
116
32,15
141
32,35

Källa: Statistiska centralbyrån
Not: Exklusive kyrko- och begravningsavgift.

Kyrkoavgiften
Kyrkoavgift är en sammanlagd avgift som betalas av de personer som är
medlemmar i Svenska kyrkan. Avgiften består begravningsavgift, stiftavgift och
församlingsavgift. Samtliga tre delavgifternas storlek beror på vilken församling
man tillhör.
Är man inte medlem i Svenska kyrkan betalar man enbart begravningsavgiften.
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För församlingarna i Norrköpings kommun varierar begravningsavgiften mellan
0,2 och 0,33 procent. Församlingsavgiften varierar mellan 0,92 och 1,55 procent
medan stiftavgiften är 0,05 procent.

Tematisk karta – Kommunalskattesatser i Sveriges kommuner 2012

Källa: Statistiska centralbyrån

6

