STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Avdelningen för ekonomisk statistik
Offentlig ekonomi
Tomas Johansson

1(75)

Kommunägda företag
2003
OE0108
Innehåll
SCBDOK 3.0
0 Allmänna uppgifter

1 Innehållsöversikt

0.1 Ämnesområde
0.2 Statistikområde
0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
0.4 Ansvarig
0.5 Producent
0.6 Uppgiftsskyldighet
0.7 Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
0.8 Gallringsföreskrifter
0.9 EU-reglering
0.10 Syfte och historik
0.11 Statistikanvändning
0.12 Uppläggning och genomförande
0.13 Planerade förändringar i kommande
undersökningar

1.1
1.2
1.3
1.4

2 Uppgiftsinsamling

3 Slutliga Observationsregister

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1 Produktionsversioner
3.2 Arkiveringsversioner
3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

Ram och ramförfarande
Urvalsförfarande
Mätinstrument
Insamlingsförfarande
Databeredning

Observationsstorheter
Statistiska målstorheter
Utflöden: statistik och mikrodata
Dokumentation och metadata

4 Statistisk bearbetning och redovisning

5 Databehandlingssystem *

4.1 Skattningar: antaganden och
beräkningsformler
4.2 Redovisningsförfaranden

5.1
5.2
5.3
5.4

Systemöversikt och systemflöde
Bearbetningar
Databasmodell
Databastabeller och övriga
datamängder
5.5 Databastillbehör
5.6 Rapporter
5.7 Säkerhetsrutiner

6 Loggbok *

(*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

OE0108_DO_2003
05-12-22 11.19

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Avdelningen för ekonomisk statistik
Offentlig ekonomi
Tomas Johansson

0

Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

2(75)

Offentlig ekonomi

0.2

Statistikområde

Kommunernas finanser

0.3

Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

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

0.4

Ansvarig

Myndighet/organisation: SCB, Enheten för statistik om Offentlig ekonomi
Kontaktperson: Tomas Johansson
Telefon: 019 – 17 64 26
Telefax: 019 – 17 63 05
e-post: tomas.johansson@scb.se

0.5

Producent

Myndighet/organisation: SCB, Enheten för statistik om Offentlig ekonomi
Kontaktperson 1: Tomas Johansson
Telefon: 019 – 17 64 26
Telefax: 019- 17 63 05
e-post: tomas.johansson@scb.se

0.6

Uppgiftsskyldighet

Kommunerna är skyldiga att lämna denna statistik enligt författning SCB-FS 2004:4, ”Statistiska
centralbyråns föreskrifter om Kommunernas årliga bokslut, Räkenskapssammandraget för 2003”.

0.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 §
sekretesslagen (1980:100). Uppgifter om enskilda företag som ägs till mindre än 50 % av kommuner
eller landsting är skyddade.

0.8

Gallringsföreskrifter

Inga särskilda gallringsföreskrifter finns.

0.9

EU-reglering

Ingen särskild EU-reglering finns.
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Syfte och historik

Först och främst används uppgifterna om företagens ägare för aktualisering av SCB:s företagsregister. Uppgifterna ligger även till grund för beräkningar i nationalräkenskaperna.
Undersökningen kommun- och landstingsägda företag är en totalundersökning där kommunerna och
landstingen ska redovisa sitt ägande. SCB begär in uppgifter om alla företag där den enskilda kommunen/landstinget äger minst 10 procent. För att redovisningen av kommunägda företag ska bli så
komplett som möjligt ber SCB uppgiftslämnarna att redovisa ägande i företag där kommunens ägarandel är lägre än 10 procent ifall uppgiftslämnaren har anledning att tro att företaget är kommuneller landstingsägt. Detta för att företagens kommunala ägarandelar ska bli så korrekt som möjligt.
Inventeringar av kommunägda företag har genomförts med enkät 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 1980-års inventering efterfrågades några få ekonomiska variabler. Det ekonomiska avsnittet byggdes i och med 1988-års inventering ut till en mera heltäckande bild av företagens bokslut.

0.11

Statistikanvändning

Resultatet av insamlingen används för aktualisering av ägarkoder i SCB:s centrala företagsregister,
för Svenska Kommunförbundets bolagsbok samt i kontakter med andra intressenter.

0.12

Uppläggning och genomförande

Undersökningen är en totalundersökning där alla kommun- och landstingsägda företag per den sista
december ska undersökas. Målet är främst att få reda på de företag som ägs av landsting och kommuner.
Kommunerna får årligen i räkenskapssammandraget en förteckning på de kommunägda företag som
fanns registrerade året innan. Ifall några förändringar skett i beståndet under året ändrar kommunen
detta direkt i den elektroniska blanketten. Kommunerna ombeds även redovisa koncernförhållanden
(mor- dotterbolag).
Inventeringen av landstingsägda företag görs i en separat undersökning där SCB ber dem komplettera senast registrerade bestånd.
Beståndet (alla kommuner och landstings rapporterade ägande i företag) är tillgängligt i slutet av
juni. Under sommaren kontrolleras företagsbeståndet för att se ifall beståndet är av god kvalité.
Främst granskas beståndet för de kommuner där beståndet ej förändrats mellan åren och kommunen
ej aktivt godkänt det inlämnade beståndet.
Från SCB:s företagsdatabas (FDB) hämtas uppgifter kring företagsstatus, antal anställda, juridisk
form, bransch etc. Tyvärr finns ingen möjlighet att få uppgifter som överensstämmer med tillståndet
den sista december (dvs. inventeringsdagen). Därför används uppgifter från företagsdatabasen i november 2003.
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De ekonomiska variablerna i resultat och balansräkning inhämtas från skattemyndigheten (standardiserade räkenskapsuppgifter, SRU). SRU-uppgifterna blir inte tillgängliga förrän i september varefter det först då blir möjligt att slutföra undersökningen.
Efter att granskning och rättning av registret är gjort startar arbetet med det statistiska meddelandet.
Det första statistiska meddelandet avsåg företagsbeståndet år 2000. Arbetet med det statistiska meddelandet ska vara slutfört i slutet av november så att publicering sker senast den 13 december året
efter undersökningsåret.

0.13

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga planerade förändringar.
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1

Översikt

1.1

Observationsstorheter

Kommun och landstingsägda företag den 31 december 2003 är population. Variabler som undersöks
är bland annat ägarandelar, resultaträkningar och balansräkningar.

1.2
Objektgrupp
Population

Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av landsting 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av landsting 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av komOE0108_DO_2003
05-12-22 11.19

Statistiska målstorheter
Variabel

Mått

Indelning i
redovisningsgrupper

Riket/ län/ kommun- Antal företag per
grupper
den 31/12 2003

Antal

Riket/ landsting

Antal

Antal företag per
den 31/12 2003

Riket/ län/ kommun- Omsättning
grupper

Summa (mnkr)

Riket/ landsting

Summa (mnkr)

Omsättning

Riket/ län/ kommun- Handelsbolag och Antal
grupper
kommanditbolag
(jurform: 31)
Riket/ län/ kommun- Aktiebolag
grupper
(jurform: 41, 42
& 49)

Antal

Riket/ län/ kommun- Ekonomisk föregrupper
ning
(jurform: 51 &
53)
Riket/ län/ kommun- Ideell förening
grupper
(jurform: 61)

Antal

Riket/ län/ kommun- Stiftelse
grupper
(jurform: 71 &

Antal

Antal
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Företag som
ägs av kommuner 31/12
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ägs av kommuner 31/12
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Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
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2003
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72)
Riket/ län/ kommun- Övriga företagsgrupper
former

Antal

Bransch E enl.
SNI2002

Antal företag

Antal

Bransch E enl.
SNI2002

Omsättning
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Årets resultat
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Summa tillgångar Summa (mnkr)
(balansräkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Omsättning
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Årets resultat
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Summa tillgångar Summa (mnkr)
(balansräkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Omsättning
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Årets resultat
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Summa (mnkr)

Summa (mnkr)
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ägs av kommuner 31/12
2003
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Bransch I enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Summa (mnkr)

Bransch I enl.
SNI2002

Summa tillgångar Summa (mnkr)
(balansräkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Omsättning
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Årets resultat
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Summa tillgångar Summa (mnkr)
(balansräkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Omsättning
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Årets resultat
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Summa tillgångar Summa (mnkr)
(balansräkning)

Övriga företag Enligt SNI2002

Omsättning
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Övriga företag Enligt SNI2002

Årets resultat
Summa (mnkr)
(Resultaträkning)

Summa (mnkr)

Summa (mnkr)
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ägs av kommuner 31/12
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Företag som
ägs av kommuner 31/12
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ägs av kommuner 31/12
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Övriga företag Enligt SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Summa (mnkr)

Övriga företag Enligt SNI2002

Summa tillgångar Summa (mnkr)
(balansräkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Antal anställda

Bransch E enl.
SNI2002

Omsättning
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Årets resultat
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch E enl.
SNI2002

Summa tillgångar Tkr/anställd
(balansräkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Antal anställda

Bransch H enl.
SNI2002

Omsättning
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Årets resultat
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch H enl.
SNI2002

Summa tillgångar Tkr/anställd
(balansräkning)

Antal

Tkr/anställd

Antal

Tkr/anställd
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2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
2003
Företag som
ägs av kommuner 31/12
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Bransch I enl.
SNI2002

Omsättning
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Årets resultat
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Summa tillgångar Tkr/anställd
(balansräkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Omsättning
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Årets resultat
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch I enl.
SNI2002

Summa tillgångar Tkr/anställd
(balansräkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Omsättning
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Årets resultat
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Bransch O enl.
SNI2002

Summa tillgångar Tkr/anställd
(balansräkning)

Tkr/anställd

Tkr/anställd

Tkr/anställd
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Övriga företag Enligt SNI2002

Omsättning
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Övriga företag Enligt SNI2002

Årets resultat
Tkr/anställd
(Resultaträkning)

Övriga företag Enligt SNI2002

Eget kapital
(balansräkning)

Övriga företag Enligt SNI2002

Summa tillgångar Tkr/anställd
(balansräkning)

Tkr/anställd

Utflöden: statistik och mikrodata

Uppgifter från denna undersökning redovisas främst i tre tryckta publikationer.
 Den offentliga sektorn, bokslut för verksamhetsåret 2003 (publicerades december 2004)
 Statistiskt meddelande, Kommunägda företag 2003 (landstingsägda företag). OE27SM0401,
(publicerades i december 2004)
 Årsbok för Sveriges kommuner 2005, (publicerades april 2005)
På SCB:s hemsida redovisas två tabeller över kommunägda företag på riksnivå. Dels en tidsserie
över antal kommunägda företag per juridisk form samt en tabell med uppgifter om kommunägda
företag per verksamhet för år 2003. Dessa båda tabeller överensstämmer i princip med tabeller som
finns i Den offentliga sektorn, bokslut för verksamhetsåret 2003. Dessa tabeller finns även i en engelsk version. Uppgifter om landstingsägda företag publiceras ej på SCB:s hemsida på annat ställe än
i det statistiska meddelandet.
I Sveriges statistiska databaser redovisas också uppgifter från denna undersökning. Där hittar man
antals- och ekonomiska uppgifter för kommunägda företag per verksamhet.
På lokal server lagras det observationsregister som främst används vid framtagande av uppgifter per
kommun- och landstingsägt företag. I tabellen finns inga uppgifter om ägare. Tabellen är inte avsedd att publiceras.
På en Microsoft sql server lagras registret från årets insamling. I tabellen lagras uppgifter om kommunernas och landstingens redovisade ägande i företag oavsett om företagen i sig är kommun- respektive landstingsägda. I tabellen lagras organisationsnummer, företagsnamn, ägarandel, koncernnivå, kommentarer och kategori.
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Dokumentation och metadata

Information om branschkodning och andra uppgifter som hämtas från företagsregistrets finns på
SCB:s hemsida på internet.
Från Skatteverket kan man få de deklarationsblanketter som företagen använde vid inlämnade av
deklarationsuppgifter. Dessa uppgifter är den huvudsakliga källan till resultat- och balansräkningen.
I SFS 1991:900 under rubriken kommunala företag §16-§18 hittar man ytterligare dokumentation.
I lagrådsremissen Vissa kommunaldemokratiska frågor (daterad 15 november 2001) diskuteras
kommuner och landstings inflytande över deras företag.
I SOU 2001:76, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting står det en hel del om kommun- och landstingsägdas företag. Särskilt intressant är kapitlet om ägarstyrning på sidan 209.
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Uppgiftsinsamling

2.1

Ram och ramförfarande
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I undersökningen ”Räkenskapssammandraget för kommuner” samlar SCB in uppgifter om vilka
företag kommunen äger samt ägarandel. Motsvarande uppgifter om landstingsägda företag får vi
genom en enkel enkät till landstingen.
Ramen består av alla företag där kommun och landsting har ett ägande på 10 procent eller mer.
Årligen får alla kommuner besvara en bokslutsenkät som heter Räkenskapssammandraget för kommuner. Detta är en bokslutsenkät som besvaras med hjälp av dataprogrammet Excel. Respektive
avdelning i undersökningen har en egen arbetsflik, ex driftredovisning, resultaträkning och balansräkning.
På en av Excelflikarna i undersökningen Räkenskapssammandrag för kommuner ber SCB kommunerna att uppge kommunens ägande i företag per den sista december. Kommunerna får i enkäten
föregående års redovisade företag. Denna lista ska de uppdatera. När detta är klart ska de klarmarkera listan.
Landstingens företag erhålls med en separat Excel enkät där föregående års bestånd ska kontrolleras
och uppdateras.
Täckningsproblem
Alla 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 kommer med i inventeringen.
Ytterligare täckningsrisker:
Fokusen i undersökningen ligger på de kommun- och landstingsägda företagen, dvs. där ägarandelen minst är 50 % eller mer. Skulle kommunkollektivets ägarandel ändras mellan två undersökningsår utan att registret uppdateras riskerar vi att företaget räknas som kommunägt trots att det inte
är det och vice versa.
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. Vid granskningsarbetet
läggs extra ansträngning på detta problem.
Små företag som ligger i utkanten av större koncerner har större sannolikhet att bli utelämnade i
inventeringarna. Vid granskning av beståndet undersöks större koncerner lite extra.
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Ramhållning
När ett undersökningsår är över sker inga förändringar i året. Förutom att SCB uppdaterar företagsnamnen med hjälp av företagsdatabasen FDB.

2.2

Urvalsförfarande

Detta är en totalundersökning.

2.3

Mätinstrument

Frågeformuläret är en Excelenkät som för kommunerna ingår i Räkenskapssammandraget 2003.
Landstingen får en separat enkät.
Enkät:

SCB ber kommunerna redovisa alla företag där den enskilda kommunen äger 10 procent eller mer.
Ifall kommunen har en lägre ägarandel 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 ber vi dem redovisa dessa företag också.
För varje företag ber vi dem lämna dessa uppgifter: OrgNr, Foretag, Andel, KcNiva, Komment. De
tre första variablerna OrgNr (företagets organisationsnummer), Foretag (företagets namn) och Andel
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(kommunens ägarandel) är obligatoriska. På KcNiva vilket står för koncernnivå är det tänkt att
kommunen eller landstinget ska placera företaget i kommunens organisation. Detta kan vara lite
besvärligt för kommuner med komplicerade ägarförhållanden. Ett företag kan ägas av ett eller flera
företag inom en kommun. Slutligen ber vi kommunerna kommentera ifall något företag är speciellt.
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 enkätens lista. I granskningsfasen tas dessa företag bort.
Instruktioner i handbok för Räkenskapssammandraget 2003 angående Kommunägda företag på sidan 55:
I avdelningen ”Kommunägda företag” inventeras förekomsten av kommunägda företag 2003-12-31.
I årets inventering behöver kommunerna centralt endast ange de företag där kommunens ägarandel
är 10 % eller större. Undantag ska göras då kommunen är minoritetsägare i ett företag där även andra kommuner eller landsting är delägare. I dessa fall ber vi dem uppge ägarandelar som är 1 % eller
större1. Alla företag i kommunkoncernen ska ingå. Vi påpekar även att kommunens stiftelser och
ideella organisationer ska finnas med i förteckningen.
På fliken kommunägda företag i Excelenkäten Räkenskapssammandraget2003 redovisas de företag
som enligt förra årets undersökning var ägda av kommunen. Vi ber kommunen/landstinget kontrollera och komplettera dessa uppgifter enligt följande:
Nytt företag
Ange organisationsnummer med 10 siffror enligt följande format xxxxxx-yyyy samt företagsnamn
och ägarandel. Saknas organisationsnummer ber vi kontaktpersonen på kommunen eller landstinget
att ringa till SCB2 för hjälp. För att kunna lagra nya företag i SCB:s databaser måste ID-begreppet
organisationsnummer finnas med.
Borttag av företag
Radera samtliga uppgifter för företag som ej längre ägs av kommunen. Kommunen behöver inte
flytta upp eller skriva om företag som i förteckningen är förprintade efter det borttagna företaget.
Nytt företagsnamn
Har ett företag bytt namn ber vi kommunen/landstinget kontrollera att organisationsnumret stämmer. Problem uppstår vanligtvis när en stiftelse ombildas till aktiebolag.
Företagsnamn
SCB matchar organisationsnumret med SCB:s företagsregister (FDB) och hämtar det namn som står
i FDB. Stämmer inte företagsnamnet med era uppgifter ber vi Er kontrollera namn och organisationsnummer.

1
2

Exempelvis länstrafikbolag
Kontakta Tomas Johansson 019-17 64 26

OE0108_DO_2003
05-12-22 11.19

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Avdelningen för ekonomisk statistik
Offentlig ekonomi
Tomas Johansson

15(75)

Moder/dotter
Här ska kommunen skriva ett Mx för moderbolag, Dx för dotterbolag och Dx:x för dotterdotterbolag. För att vi ska kunna koppla samman koncernerna så måste ni även ange ett ordningstal, d v s
M1 för det första moderbolaget, D1:1 för dotterbolag till moder nummer 1 o s v, se exemplet nedan.
För de företag som inte ingår i någon koncern lämnas kolumnen blank.
Exempel på en liten koncern:
Rådhuset AB (100 %)
111111-1111

Bostadsbolaget AB
(100 %)
222222-2222

Energibolaget AB
(90 %)
333333-3333

Energiförsäljning AB
(50 %)
444444-4444

Företagsnamn

111111-1111
222222-2222
333333-3333
444444-4444

Rådhuset AB
Bostadsbolaget AB
Energibolaget AB
Energiförsäljning AB

Ägarandel, %

100
100
90
45

Koncern Moder/ dotter

Kommentar

M1
D1:1
D1:2
D1:2:1

Andelar
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.
När kommunen kontrollerat listan med företag ska de markera med X i enkätens ruta ’Ange med ett
X att listan är kontrollerad’.
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Anvisningar i blanketten:
Inventering av kommunägda företag 2003-12-31
Nedan följer en förteckning över företag som enligt förra årets insamling gällande 2002-12-31 var
ägda av Er kommun. 2003 års inventering ska innehålla alla företag där kommunens ägarandel är
större än 10 %. Observera att s.k. dotterdotterföretag skall ingå och att kommunens stiftelser och
ideella organisationer även ska finnas med i förteckningen.
Undantag: Om kommunen äger mindre än 10 % av ett företag samtidigt som företaget är delägt av
flera kommuner eller landsting vill vi att ni även då inventerar företaget i listan nedan. Detta gäller
exempelvis länstrafikbolag som många kommuner är delägare i.
Moder/dotter Här ska kommunen skriva ett M för moderbolaget, D för dotterbolag och DD för
dotterdotterbolag. För att vi ska kunna koppla samman koncernerna måste ni även ange ett ordningstal, dvs. M1 för det första moderbolaget, D1:1 för dotterbolag till moder nummer 1 o.s.v. För företag
som inte ingår i någon koncern lämnas kolumnen blank.
Vi ber Er kontrollera och komplettera nedanstående uppgifter.
Nytt företag: Ange organisationsnummer (xxxxxx - xxxx), företagsnamn, kommunens ägarandel
och koncernnivå. Saknas organisationsnummer ber vi Er skicka med företagsnamn och ägarandel på
separat papper.
Kontrollera företagsnamnet: Det företagsnamn som redovisas är det företagsnamn som är registrerat i SCB:s företagsdatabas och som är kopplat till det organisationsnummer ni uppgett.
Borttag av företag: Radera hela raden i excelblanketten för företag som ej ägs av kommunen.
Beräkning av andelar i dotterbolag: Om kommunen är delägare i ett företag med en ägarandel på
90% och det företaget har en ägarandel i ett företag med 50% är kommunens ägarandel 0,90 *
0,50=45%.
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Insamlingsförfarande

Uppgiftsinsamlingsmetoder
Alla kommuner och landsting får en Excelenkät med föregående års inventerade företagsbestånd.
Denna enkät sänds därefter tillbaka till SCB med hjälp av e-brev för att lagras i SCB:s databas
Kommunagda på databasserver.
Enkät:

Objektsbortfall är ytterst ovanligt då arbetet med kommunägda företag har sin tyngdpunkt hösten
efter mättidpunkten.
Partiellt bortfall uppstår då kommunerna inte klarmarkerat listan. Vid de fallen kontrollerar SCB
ifall listan är ändrad jämfört med tidigare. Är den det utgår vi ifrån att listan är kontrollerad. Är listan inte korrigerad kontrollerar man företagsbeståndet med hjälp av kommunens årsredovisning eller
i andra hand med hjälp av föregående års bestånds respektive årsredovisningar. Mer sällan kontaktar
SCB kommunen för att kontrollera rapporterat bestånd.
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I enkäten finns bara tre kontroller.
1. En kontrollerar att organisationsnumret skrivs någorlunda korrekt.
2. Nästa kontroll hindrar att samma organisationsnummer redovisas två gånger.
3. Sista kontrollen hindrar kommunerna att redovisa företag där den enskilda kommunens
ägande understiger 1 procent.
Uppgiftskällor och kontaktvägar
Räkenskapssammandraget skickas till SCB:s kontaktperson i kommunen som vanligtvis sitter på
ekonomikontoret. Denne ansvarar för att alla uppgifter ska vara korrekt ifyllda.
SCB:s kontaktperson hos landstingen sitter även de främst på ekonomiavdelningen.
När beståndet är inkommet hämtas vissa variabler från SCB:s företagsregister FDB. Dessa var denna undersökningsomgång: Namn, FtgStat, JurForm, Ng1, Anst, KommunSate, Oms, AEAnt, FENr.
Från SCB:s undersökning Företagens ekonomi (FEK) erhåller vi resultat- och balansräkning för de
flesta inventerade företagen. FEK får de ekonomiska uppgifterna från skatteverket. Vi använder
således företagens lämnade deklarationer, standardiserade räkenskapssuppgifter (SRU).
Från SCB:s momsregister får vi ytterligare uppgifter för 2003 som ska användas i samband med
bortfallshanteringen. I regel saknas uppgifter för knappt 10 procent av alla företag. SRU-uppgifter
saknas i högre grad för stiftelser och handelsbolag.
Avbrytning
När SCB i samband med granskning upptäcker att ett företag inte är med i ramen plockas företaget
bort undersökningen.
Bortfall
Ifall vi ej lyckas kontakta någon kommun eller landsting tittar vi på kommunens årsredovisning som
oftast finns tillgänglig på kommunernas eller landstingens hemsida.
Bortfall av enskilda företag är svårare att hantera. Det vi gör är att i samband med kontroller av
kommuner som ej klarmarkerat sin lista kontrollerar vi kommunernas hemsidor och årsredovisningar. I kommunägda företags årsredovisningar vilka vi kontrollerar i det andra steget står det oftast
vilka ägarna är. Årsredovisningarna avser vanligtvis samma mättidpunkt som denna undersökning
vilket gör att man kan använda dessa uppgifter. När uppgifter om kommuner eller landstings ägande
hittas i ett företags årsredovisning kontrollerar vi mot kommunens årsredovisning för att se ifall de
verifierar ägandet.
Bortfallet på variabelnivå hänför sig till största delen på avsaknad av SRU-uppgifter för ideella föreningar och stiftelser. Uppgifterna från SRU är uppdelade i två grupper, Ingår i FEK (främst aktiebolag) och Övriga sektorer (främst större stiftelser). Vid inventeringen 2003 fick vi uppgifter från
60 stiftelser och övriga företag som inte ingår i FEK. Då vi genom programvaran MM Partner inte
kan få tag i årsredovisningen måste man granska det enskilda företagets uppgifter för att eventuellt
hitta felaktigheter.
De företag vi ändå inte lyckas finna ekonomiska uppgifter för måste få imputerade värden. Där tar
vi hjälp av momsregistret för att få en lämplig vikt.
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Imputering
Trots att mycket arbete läggs ner på att minska bortfallet kommer vi aldrig att kunna hitta ekonomiska uppgifter för alla företag. Därför måste vi imputera uppgifter för de resterande företagen.
Imputeringen baseras på branschindelning. De grupper vi använder är Annan övrig verksamhet,
Bostadsföretag, Byggverksamhet, Energi, Fastighetsföretag ej bostad, Fastighetsförvaltare,
Hamnar, Hälso- och sjukvård, Kollektivtrafik, Konferens-Hotell, Markexploatering, RekreationKultur, Renhållning, Utbildning, Vatten o Reningsverk, Övrig teknisk infrastruktur, Övriga serviceföretag till transport, Övriga transportföretag. Dessa är grupperade baserat på SNI02.
Verksamhetsområde
SNI02
40
Energi
70201, 70204
Bostadsföretag
Fastighetsföretag
Fastighetsföretag ej bostad
70202, 70203, 70209
Markexploatering
70110
Fastighetsförvaltare
70310, 70329 och 74701
Summa fastighetsföretag
Annan teknisk infrastruktur
Byggverksamhet
14210, 45 och 71320
Vatten- och reningsverk
41001, 41002 och 90010
Kollektivtrafik
60211
Övriga transportföretag
60212, 50220, 50230, 50240, 61102, 61200 och 62100
Hamnar
63220
Övriga serviceföretag till transport 63110, 63120, 63230 och 63400
Renhållning
90021 - 90030
Övrig teknisk infrastruktur
74201, 74202, 74702 och 74703
Summa Annan teknisk infrastruktur
Övrig verksamhet
Konferens-hotell
55101 – 55103, 55300 och 74844
Rekreation-kultur
55220, 55230, 63303 och 92
Utbildning
80
Hälso- och sjukvård
85
Annan övrig verksamhet
Resterande branscher
Summa Övrig verksamhet










Ekonomiska uppgifter i respektive verksamhetsgrupp summeras.
Därefter tas de företag fram där vi har tillgång till ekonomiska uppgifter.
Alla företag får momsuppgifter.
Momsen summeras för alla företag som har eller inte har ekonomiska uppgifter per verksamhetsgrupp. Dessa uppgifter används sedan som vikter.
Därefter dividerar man momsen för bortfallsgruppen med momsen för resterande företag i respektive verksamhetsgrupp.
Denna andel multipliceras med summan för gruppen som inkommit för att skatta resultat- och
balansräkning totalt för bortfallsgruppen.
Slutligen dividerar man bortfallsgruppens skattade total med antalet företag som saknar ekonomiska uppgifter och erhåller en skattning per företag. Alla företag i samma verksamhetsgrupp
får samma ekonomiska uppgifter.
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Tidplan

040501
040701

Skicka enkät till landstingen för att få deras bestånd.
Kontrollerar att programvaran Market Manager - Hybrid (MMP) är av senaste version
så att man kommer åt företagens årsredovisningar för 2003.

040711
040815

Kontrollera att alla landsting inkommit.
Access databas för 2003 ska skapas. Skapa länkar till FDB (FDBRamNov2003) och
Bestand.
Kontakta kommuner som inte lämnat in RS2003 för att få deras kommunägda företag.
Alternativt kollar man föregående års bestånd och matchar mot kommunens ÅRR2003
(om den finns) eller företagens egna ÅRR2003. Oftast framgår där vilken eller vilka
kommuner som står som ägare av företagen.

040830

040906040926:

041101
041115:
041118:
041125:
041202:
041213

Matcha företagen mot FDB och kontrollera företag som inte matchar. Skapa en tabell
där ägarandelarna är summerade. Gör kontroller på ett antal kommuner för att se att
det inte är felaktigheter, med hjälp av MMP. När företagsregistret är komplett med organisationsnummer, ägarkod, juridisk form osv. ska tabellen Reviderat bestånd (alla
kommuner) där alla företag är kopplade till ägarkommun skapas i FDB samt reviderat
bestånd med alla företag.
Skicka bolagslista till företagsdatabasen för uppdatering av ägarkod i FDB
Kontakta FEK för att se ifall de har SRU uppgifterna tillgängliga. Skicka företagslista
till dem.
Matcha företagen mot SRU.
Imputera ekonomiska uppgifter till de företag som saknar sådana.
Ifall alla företag nu har ekonomiska uppgifter ska tabeller till boken Offentliga sektorns ekonomi tas fram.
Möte genomförs med intresserade för att se om ändringar i det statistiska meddelandet
ska genomföras.
Börja skriva statistiskt meddelande
Det statistiska meddelandet bör vara färdigt.
Skriv pressmeddelande och kontakta SCB:s pressansvariga angående publicering
SM publicering.
Gör eventuellt efterarbete samt förarbete inför nästa år.
Det statistiska meddelandet ska varit publicerat ett tag.

2.5

Databeredning

040927:
041001
041007:
041013:
041018:
041021:

Granskning av indata (företagsbestånd)

Under sommaren har de flesta kommuner inkommit med sitt räkenskapssammandrag. Vissa kommuner har inte markerat ”rutan” som säger att företagslistan är reviderad och kontrollerad. Dessa
kommuner kontrolleras med hjälp av årsredovisningen som i de flesta fall finns att hitta på kommunens hemsida. För att hitta eventuella dotterdotterbolag som inte finns uppsatta i kommunens årsredovisning ska man undersöka företagens inrapporterade årsredovisning. Det gör man med hjälp av
programvaran MM Partner (”Market manager – Hybrid”). En funktion i den programvaran är att
man kan hämta företagens senaste årsredovisning via internet. Eventuella dotterbolag finns uppsatta
som finansiella anläggningstillgångar. I notförteckningen hittar man i de flesta fall dotterbolagen
med organisationsnummer och ägarandel. I de kommunägda företagens årsredovisning brukar det
för det mesta även stå vem som äger företaget. Där kan man hitta kommuner som inte uppgivit att
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de är delägare till företaget. Vanligast när den kommunens ägarandel är relativt låg, exempelvis när
företaget inte ingår i kommunens koncernredovisning. När man i dessa stickprov upptäcker nya ägare och nya dotterföretag ska registret uppdateras.
När de inkomna kommunernas företag är kontrollerade bör de kommuner som inte har kommit in
kontrolleras. Det sker enklast genom att kontrollera föregående års företagslista samt kommunens
hemsida. Kontrollera de företagens årsredovisning för att hitta eventuella små dotterföretag.
Sedan ska man matcha företagen mot FDB för att få Namn, FtgStat, JurForm, Ng1, Anst, KommunSate, Oms, AEAnt, FENr att hitta ”omatchade” företag. Med omatchade företag menas de företag som har fel organisationsnummer. I de flesta fall beror felaktigheter på att någon siffra i organisationsnumret har kastats om. I inventeringen av 2003 års företagsbestånd var det ett fåtal företag
som inte matchade. Vid något fall kan ägarandelen överstiga 100 procent. Vid de fallen ska företagets årsredovisning kontrolleras för att se ifall man kan upptäcka de faktiska ägarförhållandena. När
ägarandelarna i kommunalförbunden (jurform 83) överstiger 100% ignoreras detta då vi ej inventerar dessa i denna undersökning.
Branschkodningen till SNI per företag går till så att Skatteverket sätter den första branschkoden när
företaget startar. Företagsdatabasen på SCB uppdaterar sedan kontinuerligt branschkodningen om
det blir aktuellt. Att branschkodningen skiftar mellan åren kan bero på att varje företag kan ha 5
näringsgrenar - varav vi använder ”huvudsaklig bransch” (sni1) - och att viktningen mellan åren
skiftar så att företag fortfarande har samma SNI-kod som föregående år men i år är det en annan
som är den huvudsakliga. Förädlingsvärdet är i princip det storleksmått som ska användas för att
avgöras vilken aktivitet som är den största. Då det i praktiken inte alltid är möjligt att använda förädlingsvärdet så används även andra mått såsom omsättning, antal anställda etc.
Vid inventeringen år 2002 efterfrågade SCB för första gången frågade landstingen om deras bestånd. Innan dess skötte landstingsförbundet denna inventering och levererade resultatet till SCB.
Främsta anledningen är att företag vi upptäcker/korrigerar vid granskningen ska ingå i beståndet
landstingen har att ta ställning till året efter. En lista med kontaktpersoner erhöll vi från landstingsförbundet. Adressregistret ligger i tabellen kontaktpersoner på databasserver.
Granskning av indata (företagens ekonomiska uppgifter)

De ekonomiska uppgifterna i form av resultat- och balansräkningar hämtas från skatteverkets standardiserade räkenskapssammandrag (SRU). Dessa uppgifter finns sammanställda på Skatteverket i
början av september. I september skickas uppgifterna på CD-skiva till SCB för användning i undersökningen FEK. Där vidtar laddning av databaser, granskning och rättning. För att snabba upp processen hämtar vi SRU-uppgifterna för kommunägda företag ogranskade. Vi gör sedan motsvarande
granskning och rättning. I mitten av oktober skickades en lista med alla aktiva företag som framkommit vid inventeringen för matchning mot SRU. Vid inventeringen 2003 matchades 2 132 företag mot SRU.
De uppgifter vi beräknar med hjälp av deklarationsuppgifterna är dessa: Resultaträkning: Verks.
Intäkter, Verks. Kostnader, Resultat före avskrivning, Avskrivningar, Res. Eft. Avskr., Finan. Intäkt., Fina. Kostn., Res. Eft. Finan. Kostn., Extr. Ord. Intäkt., ext. Ord. Kost., Res. Före bokslutsdisp, Boksl. Disp., Skatter, Resultat enl Ftg., Jeku:s beräkn. (vår kontroll av resultatet), Balansräkning:, Immateriella, Mark, byggn o tekn, Mask. o inv, S materiella, Aktier o andelar, Lf fordringar, S finansiella, S anl. tillgångar, Förråd, Övriga kf plac, Övriga kf ford, Kassa, bank, S oms.
tillg, S tillgångar, Eget kapital, Avsättningar till pensioner, Övriga avsättningar, S avsättningar,
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Lån fr aktieägarna3, Övriga lf skulder, S lf skulder, Obeskattade reserver, Lev skuld, Övriga kf
skuld, S kf skuld, S skulder exkl ek, S skuld + ek, Tillgångar-Skulder.
1. Första kontrollen sker när man jämför företagets uppgivna resultat i deklarationen med det
resultat man får vid summering av de ingående delarna. Där differens finns kontrollerar man
företaget med hjälp av årsredovisningen. Vid behov sker korrigering. Planen är att alla differenser över 100 tkr ska elimineras. När det är gjort kan man kontrollera att minus och plus
tar ut varandra. Vid behov korrigeras ytterligare något eller några företag. Vid inventeringen
2003 var det cirka 100 företag som hade fel resultat.
2. Andra kontrollen är att kontrollera att balansräkningarna är korrekta. Det sker genom att
jämföra företagets egna kapital med ett beräknat eget kapital (tillgångar minus skulder). De
företag som har differens kontrolleras med hjälp av deras balansräkning. Det är i princip två
fel som visas. Dels att fel tecken används och dels felaktiga värden.. Målet är att alla företag
ska ha korrekt balansräkning men åtminstone alla företag med en differens på över en miljon
kronor ska bort. Differenserna ska totalt vara så nära noll som möjligt. Alla aktiva företag
där differensen översteg 10.000 kronor har korrigerats med hjälp av årsredovisningarna.
3. De kvarvarande företagen med små differenser i balansräkningen korrigeras automatisks i
det egna kapitalet. Skulder minus tillgångar ger det egna kapitalet.
4. Vissa företag har lämnat in deklarationer med en massa nollor. Detta förmodligen då de ej
var klara med bokslutet och för att inte riskera förseningsavgifter har de ändå lämnat in deklarationen. För att kunna upptäcka sådana företag kontrollerar man summa tillgångar samt
kontrollera någon annan cell som exempelvis årets resultat. Är båda dessa noll bör man kontrollera årsredovisningen.
5. Sista kontrollen är att kontrollera de företag som inte lämnat SRU uppgifter överhuvudtaget.
I mitten av november var registret med alla kommun- och landstingsägda företag där ägarandelen är
minst 10 % klart. Ekonomiska uppgifter saknas dock för främst stiftelser och ideella föreningar. 109
aktiva företag saknade vid inventeringen 2003 SRU uppgifter eller uppgifter hämtade från företagets
årsredovisning. Vi gör därför en imputering efter branschtillhörighet för de uppgifter som saknas.
När granskningen är klar och vi har fått fram en resultat- och balansräkning som verkar ok så börjar
arbetet med att ta fram alla de andra tabellerna.
Granskning
Granskningen av SRU uppgifter sker i fyra steg.
1. Kontrollera att företagets lämnade årsresultat överensstämmer med beräknat årsresultat
2. kontrollera företag vars resultat efter finansiella poster är 50 procent eller mer av företagets
omsättning
3. Kontrollera att balansräkningen balanserar
4. Kontrollera de företag som har noll eller null i resultat- och balansräkningen
5. I mån av tid kan man undersöka företag som sticker ut på något vis
Imputering
Läs om imputering i kapitel 2.4.
Kodning
Viss kodning sker för att man ska kunna matcha företagen med FDB och SRU.
3

Uppgift om lån från aktieägare var ej tillgänglig år 2003
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Det vanliga sättet att redovisa ett organisationsnummer ser ut så här (x motsvarar en siffra)
xxxxxx-xxxx. I SCB:s register finns dock inget mellanstreck och företagen (samt även personnummer) har även en sekelsiffra (16).
I Excel används funktionen extext för att koda om organisationsnumret till ett PeOrgNr.
Exempel:
Förutsättning: Organisationsnumret 556001-7674 ligger i cell A1.
Formel som används: =”16”&EXTEXT(A1;1;6)&EXTEXT(A1;8;4).
Resultat: 165560017674.
Vi använder en grov verksamhetsgruppering som baseras på indelningen i FDB4. Denna grova indelning används när vi redovisar uppgifter per verksamhet. Även i detta fall utnyttjar vi Excel för att
koda.
Verksamhetsindelningen som används:
Verksamhetsgrupp
Kod5 SNI 2002
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
Hotell- och restaurangverksamhet
Transport, magasinering och kommunikation
Fastighets- och uthyrningsverksamhet
Andra samhälls- och personliga tjänster
Övrigt

E
H
I
K
O
Ö

40110 – 41002
55101 – 55529
60100 – 64203
70110 – 74879
90010 – 93050
Resterande

Exempel:
Förutsättning: Branschkoden 70202 (uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler) finns i cell
H6.
Formel som används:
=OM(OCH(H6>="40110";H6<="41002");"E";OM(OCH(H6>="55101";H6<="55529");"H";OM(O
CH(H6>="60100";H6<="64203");"I";OM(OCH(H6>="70110";H6<="74879");"K";OM(OCH(H6>
="90010";H6<="93050");"O";"Ö")))))
Resultat: K. Detta innebär att Excel först kollar ett intervall med näringsgrenar. Ifall företagets näringsgren ligger inom intervallet får företaget den branschbokstaven. Uppfyller inte företagets
bransch det första villkoret går man vidare till nästa intervall och så vidare. Passar inga intervall blir
företaget kodad med Ö vilket innebär övriga branscher.
Vi kodar även juridisk form till klartext. Även detta görs i Excel
Indelning som används:
Juridisk form
Kod
Handelsbolag och kommanditbolag
HB o KB
Aktiebolag
AB
Ekonomisk förening
Ek fören.
Ideell förening
Ideell fören.
Stiftelse
Stiftelse
Övriga
Övriga
Exempel:
Förutsättning: Jurformkoden 51 finns i cellen G1812.
4
5

SCB: MIS 2003:2, SNI 2002 Standard för svensk näringsgrensindelning 2002
Bokstavskoden används vid gruppering av SNI koder. Se MIS 2003:2.
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51 och 53
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71 och 72
Övriga
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Exempel på formel som används: =OM($G1812="31";"HB o
KB";OM(ELLER($G1812="41";$G1812="42";$G1812="49");"AB";OM(ELLER($G1812="51";$
G1812="53");"Ek. fören.";OM($G1812="61";"Ideel Fören.";OM(ELLER($G1812="71";$G1812="72");"Stiftelse";"Övriga")))))
Resultat: Ek. fören.
Vid uppräkningen används en finare verksamhetskodning. Kodningen av dessa görs i också i Excel.
I den Excelbok där kodningen görs skapas en flik där alla SNI koder som är av intresse är uppräknade (145 SNI koder för närvarande). För varje branschkod står dels grupp och verksamhet6.
Exempel:
Förutsättning: I cellen H1818 står SNI koden 55300, Restaurangverksamhet. På fliken ”Grupp indelning” finns en lista med tre kolumner där första kolumnen har snikod, andra kolumnen grupp och
tredje kolumnen den finare verksamhetsindelningen.

Exempel på formel som används vid grövre indelning: =OM(ÄRFEL(LETARAD($H1818;'Grupp
indelning'!$A$1:$C$146;2;0));"Övrig verksamhet";LETARAD($H1818;'Grupp indelning'!$A$1:$C$146;2;0))
Exempel på formel som används vid den finare branschindelningen:
=OM(ÄRFEL(LETARAD($H1818;'Grupp indelning'!$A$1:$C$146;3;0));"Annan övrig verksamhet";LETARAD($H1818;'Grupp indelning'!$A$1:$C$146;3;0))

6

Se indelningen i tabellen i samband med imputering.
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Register
Namn

Presentationstext

Kommunagda

Kommunägda företag

Beskrivning

Registertyp

Kommunägda företag innehåller kommuner och landstings inrapporterade survey, totalundersökning
ägande i företag per den 31 december
Version
Namn

Presentationstext

Kommunagda

Register för kommunägda företag med kommunalt och/eller landstingsinflytande

Beskrivning

Personregister

Kommunägda företag innehåller kommuner och landstings inrapporterade nej
ägande i företag per den 31 december

Slutligt observationsregister

ja

Databas
Namn

Första tid

Senaste tid

KOMMUNAGDA2003

2003

2003

Presentationstext

Referenstid

Kommun- och landstingsägda företag per den 31 december 2003

31 december

Beskrivning

Kommun- och landstingsägda företag per den 31 december 2003 samt företag där kommuner och landsting har minst ett 10%-igt inflytande.
Tillgänglighet

Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Utlämnande kan eventuellt ske efter särskild prövning.

OE0108_DO_2003
05-12-22 11.19

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

26(75)

Tabell / flat fil
Presentationstext

Inventerade kommun- och landstingsägda företag undersökningsåret 2003
Objekttyp

Population

Alla företagsinnehav som kommuner och landsting har inrappor- Alla företag där kommuner och landsting äger minst 10 procent av företaget per den
terat
sista december 2003
Beskrivning

Antal tabellrader / poster

2824
Variabler - Innehåll
Presentationstext
Organisationsnummer
enligt Företagsregistret
(FDB)

Kommun- samt
landstingskod
Organisationsnummer
Företagsnamn
Den enskilda
kommunens ägarandel
i företaget
Koncernnivå

Kommentar
OE0108_DO_2003
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Beskrivning
Id nummer som
används i FDB. De två
första siffrorna är en
sekelsiffra. Därefter
kommer 10
identitetssiffror
Kommun/landstingsind
elning enligt 2003-0101
Ett företags
identitetsnummer
Företagets officiella
namn
Den enskilda
kommunens eller
landstingets ägarandel
i företaget
Var i kommunens
organisation företaget
hör hemma. Dvs plats i
koncernträdet
Kommunerna kan

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
PeOrgNr

ej summerbar

Kommun03

ej summerbar

OrgNr

FDB

ej summerbar

Foretag

Respektive kommun
eller landsting

ej summerbar

Kommunen eller
eventuellt företagets
ÅRR

ej summerbar

KcNiva

Kommunen

ej summerbar

Komment

procent

Andel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Presentationstext

Kategori

Beskrivning
lämna ytterligare
information om ett
specifikt företag
Räknas företaget som
kommunägt,
landstingsägt eller
minoritetsägt
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Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

ej summerbar

Namn på värdemängd

Kategori

Tabell / flat fil
Presentationstext

Kommun- och landstingsägda företag
Objekttyp

Population

Kommun- och landstingsägda företag

Aktiva kommun- och landstingsägda företag (enligt FDB) per den sista december
respektive år

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Tabellen innehåller summerad kommunal och landstingskommunal andel samt diverse uppgifter från
SCB:s företagsregister samt balans- och resultaträkning per företag och år

4602

Variabler - Innehåll
Presentationstext
Undersökningsår

Beskrivning

Organisationsnummer Id nummer som
enligt Företagsregistret används i FDB. De två
(FDB)
första siffrorna är en
sekelsiffra. Därefter
kommer 10
identitetssiffror
Organisationsnummer ID nummer för företag
som används i dagligt
tal
Företagets namn
Företagets namn
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Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Kommunerna och
landstingen
FDB

Referenstid
Den sista december
undersökningsåret

sista december
undersökningsåret
Det namn som lagras

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Ar

ej summerbar

PeOrgNr

ej summerbar

OrgNr

ej summerbar

Foretag
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Presentationstext

Beskrivning

Uppgiftskälla

Kommunernas och
landstingens
summerade ägarandel
Ägarkategori

Kommunernas och
landstingens
summerade ägarandel
Beskriver vilken av
kommunerna och
landstingen som har
huvudinflytande i
företaget

Kommunerna och
landstingen

Företagsstatus
Juridisk form

FDB
Säger vilken juridisk
form som företaget har
Huvudsaklig
näringsgren för
företaget.
Branschkodning

Företagsregistret
(FDB)
Företagsregistret
(FDB)

Antal anställda

Antal anställda enligt
definition i
företagsregistret

FDB

Kommun säte

Den kommun företaget FDB
där har sin
bokföringsadress
Grov gruppering av
FDB
företag efter

Huvudsaklig
näringsgren enligt SNI

Bransch
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Definition/Mätmetod
är det namn det
rapporterade företaget
har i SCB:s
företagsregister

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

Den sista december
undersökningsåret

ej summerbar

procent

KomAndel

Den sista december
undersökningsåret

ej summerbar

Kategori

November året före
undersökningsåret

ej summerbar

FtgStat

November året före
undersökningsåret
November året före
undersökningsåret

ej summerbar

JurForm

ej summerbar

NaringsGren

November året före
undersökningsåret

ej summerbar

Anstallda

November året före
undersökningsåret

ej summerbar

Kommun03

De två första siffrorna i November året före
(Ng1) används i
undersökningsåret

ej summerbar

Bransch

Denna tabell innehåller
endast aktiva företag =
1
Ex. Aktiebolag eller
stiftelse
From år 2002 används
SNI2002. Innan 2002
användes
näringsgrensindelning
SN92
För att räknas som
anställd ska en person
uppfylla:
En kontrolluppgift per
person (huvudsaklig
anställning)
A-skatt är mer än 0
(huvudarbetsgivare)
Lönen uppgår till
minst ett basbelopp
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Presentationstext

Beskrivning
verksamhet

29(75)

Uppgiftskälla

Referenstid

Summerbar

November året före
undersökningsåret

ej summerbar

Jur_Form_text

November året före
undersökningsåret

ej summerbar

Grupp1

November året före
undersökningsåret

ej summerbar

Grupp2

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

Juridisk form i klartext Den gruppering efter
FDB
juridisk form som
används i denna
undersökning
Branschgrupp 1
Något finare
FDB
branschgruppering än
den som används i
varibeln Bransch
Branschgrupp 2
En finare
FDB
branschgruppering än i
varibeln branschgrupp
1

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Resultat före
avskrivning
Avskrivningar

Verksamhetens
intäkter ingår i
företagets
resultaträkning
Verksamhetens
kostnader ingår i
företagets
resultaträkning
Resultat före
avskrivning
Avskrivningar

Definition/Mätmetod
grupperingssammanha
ng

Definitionen är
framtagen i samspråk
med
Kommunförbundet
Grupperingen är
framtagen i samspråk
med
Kommunförbundet.
Denna gruppering
används även i
imputeringsprocessen

SRU - Skatteverket

kronor

Namn på värdemängd

ResultatRakning

ResultatRakning

Resultat efter
avskrivningar

Resultat efter
avskrivningar ingår i
företagets
resultaträkning

SRU - Skatteverket

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter
ingår i företagets
resultaträkning
Finansiella kostnader

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

Finansiella kostnader
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Verksamhetens
intäkter +
verksamhetens
kostnader +
avskrivningar

Enhet
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Presentationstext

30(75)

Bokslutsdispositioner

Beskrivning
ingår i företagets
resultaträkning
Resultat efter
finansiella kostnader
ingår i företagets
resultaträkning.
Extraordinära intäkter
ingår i företagets
resultaträkning.
Extraordinära
kostnader ingår i
företagets
resultaträkning
Resultat före
bokslutsdispositioner
ingår i företagets
resultaträkning
Bokslutsdispositioner

Skatter

Skatter

SRU - Skatteverket

Årets resultat

Årets resultat

SRU - Skatteverket

Resultat efter
finansiella kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära
kostnader
Resultat före
bokslutsdispositioner

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid
(räkenskapsåret)

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

SRU - Skatteverket

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

ej summerbar

kronor

ResultatRakning

ej summerbar

kronor

BalansRakning

SRU - Skatteverket

ej summerbar

kronor

BalansRakning

SRU - Skatteverket

ej summerbar

kronor

BalansRakning

ej summerbar

kronor

BalansRakning

ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning
BalansRakning

Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar SRU - Skatteverket
Mark, byggnader och
tekniska
anläggningstillgångar
Maskiner och
inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och
tekniska
anläggningstillgångar
Maskiner och
inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar

Aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar

Aktier och andelar
SRU - Skatteverket
Långfristiga fordringar SRU - Skatteverket
Summa finansiella
SRU - Skatteverket
anläggningstillgångar
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SRU - Skatteverket

Summa Mark,
Undersökningsåret
byggnader, tekniska
(räkenskapsåret)
anläggningar, maskiner
och inventarier

Summa aktier, andelar
och långfristiga

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
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Presentationstext

Beskrivning

Uppgiftskälla

Summa
anläggningstillgångar

Summa
anläggningstillgångar

SRU - Skatteverket

Förråd och lager
Övriga kortfristiga
placeringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Kassa och bank
Summa
omsättningstillgångar

Förråd och lager
Övriga kortfristiga
placeringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Kassa och bank
Summa
omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Summa tillgångar

SRU - Skatteverket

Eget kapital
Avsättning till
pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Eget kapital
Avsättning till
pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

SRU - Skatteverket
SRU - Skatteverket

Lån från aktieägarna
Övriga långfristiga
skulder
Summa långfristiga
skulder

Lån från aktieägarna
Övriga långfristiga
skulder
Summa långfristiga
skulder

SRU - Skatteverket
SRU - Skatteverket

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver

SRU - Skatteverket

Leverantörsskuld
Övriga kortfristiga
skulder
Summa kortfristiga

Leverantörsskuld
Övriga kortfristiga
skulder
Summa kortfristiga

SRU - Skatteverket
SRU - Skatteverket
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Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

BalansRakning

SRU - Skatteverket
SRU - Skatteverket

ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning

SRU - Skatteverket

ej summerbar

kronor

BalansRakning

ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning

ej summerbar

kronor

BalansRakning

ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning

ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning

ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

BalansRakning

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

BalansRakning

ej summerbar
ej summerbar

kronor
kronor

BalansRakning
BalansRakning

ej summerbar

kronor

BalansRakning

SRU - Skatteverket
SRU - Skatteverket

SRU - Skatteverket
SRU - Skatteverket

SRU - Skatteverket

SRU - Skatteverket

Definition/Mätmetod
fordringar
Summa Immateriella
tillgångar, materiella
anläggningstillgångar
och finansiella
anläggningstillgångar

Summa förråd och
lager samt övriga
kortfristiga fordringar
och placeringar
Summa anläggningsoch
omsättningstillgångar

Avsättningar till
pensioner och övrigt

Summa lån från
aktieägarna och övriga
långfristiga skulder

Leverantörsskulder

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)
Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

Undersökningsåret
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Presentationstext
skulder

Beskrivning
skulder

Uppgiftskälla

Summa skulder och
eget kapital

Summa skulder och
eget kapital

SRU - Skatteverket

Imputering

De företag som fått de
ekonomiska
uppgifterna med hjälp
av imputering

Definition/Mätmetod
och övriga kortfristiga
skulder
Summa eget kapital,
avsättningar,
obeskattade reserver
samt lång- och
kortfristiga skulder

Referenstid
(räkenskapsåret)

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

Undersökningsåret
(räkenskapsåret)

ej summerbar

kronor

BalansRakning

ej summerbar

Värdemängder
Namn

Beskrivning

Andel

Ägarandel i procent, 0-100

Namn

Beskrivning

Anstallda

Antal anställda undersökningsåret, 0 anställda och uppåt

Namn

Beskrivning

Ar

Undersökningsår (ÅÅÅÅ)

Namn

Beskrivning

BalansRakning

Belopp som ingår i balansräkningen. Anges i kronor. Negativa värden kan förekomma

Namn

Beskrivning

Bransch

Branschgruppering som används i undersökningen kommunägda företag

Kod
E
H
I

Benämning
El-, Gas-, värme- och vattenförsörjning
Hotell- och restaurangverksamhet
Transport, magasinering och kommunikation
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K
O
Ö

Fastighets- och uthyrningsverksamhet
Andra samhälls- och personliga tjänster
Övriga

Namn

Beskrivning

Foretag

Företagsnamn undersökningsåret i klartext

Namn

Beskrivning

FtgStat

Företagsstatus. I tabellen kommun- och landstingsägda företag medtas endast aktiva (verksamma) företag undersökningsåret

Kod
1

Benämning
Verksam (aktiv)

Namn

Beskrivning

Grupp1

Grov gruppering av företag

Kod
Energi
Bostadsföretag
Fastighetsföretag
Annan teknisk infra
Övrig verksamhet

Benämning
Energiföretag
Bostadsföretag
Fastighetsföretag
Företag i annan teknisk infrastruktur
Företag i övrig verksamhet

Namn

Beskrivning

Grupp2

Något finare branschgruppering

Kod
Energi
Bostadföretag
Fastighetsföretag ej
Markexploatering
Fastighetsförvaltare
Byggverksamhet
Vatten o reningsverk
Kollektivtrafik
Övriga transportföre
Hamnar
Övriga serviceföreta

Benämning
Energiföretag
Bostadföretag
Fastighetsföretag som ej är bostadsföretag
Markexploateringsföretag
Företag verksamma som fastighetsförvaltare
Företag i byggverksamhet
Vatten o reningsverk
Kollektivtrafikföretag
Övriga transportföretag
Hamnföretag
Övriga serviceföretag till transport
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Renhållning
Övrig teknisk infras
Konferens-hotell
Rekreation-kultur
Utbildning
Hälso- och sjukvård
Annan övrig verksamh

Renhållningsföretag
Företag i övrig teknisk infrastruktur
Konferens- och hotellföretag
Företag verksamma med Rekreation och kultur
Utbildningsföretag
Företag verksamma med Hälso- och sjukvård
Övriga företag

Namn

Beskrivning

Imput

De företag vars ekonomiska uppgifter är imputerade

Kod
0
1

Benämning
Ej imputerad
Imputerade

Namn

Beskrivning

Jur_Form_text

Juridisk form i klartext

Kod
HB o KB
AB
Ek Fören.
Ideell fören.
Stiftelse
Övriga

Benämning
Handelsbolag och kommanditbolag
Aktiebolag
Ekonomisk Förening
Ideell förening
Stiftelse
Övriga juridiska former

Namn

Beskrivning

JurForm

Juridisk form

Kod
10
21
22
23
31
32
41
42

Benämning
Fysiska personer
Enkla bolag
Partrederier
Värdepappersfonder
Handelsbolag, kommanditbolag
Gruvbolag
Bankaktiebolag
Försäkringsaktiebolag
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49
51
53
61
62
63
71
72
81
82
83
84
85
87
88
89
91
92
93
94
95
96
98
99

Aktiebolag utom bank- och försäkringsaktiebolag
Ekonomiska föreningar utom bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar
Ideella föreningar
Samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter
Registrerade trossamfund
Familjestiftelser
Övriga stiftelser och fonder, inkl pensionsstiftelser och personalstiftelser
Statliga enheter
Kommuner
Kommunalförbund
Landsting
Allmänna försäkringskassor
Offentliga korporationer och anstalter
Hypoteksföreningar
Regionala statliga myndigheter
Dödsbon
Ömsesidiga försäkringsbolag
Sparbanker
Understödsföreningar
Arbetslöshetskassor
Utländska juridiska personer
Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild lagstiftning
Juridisk form ej utredd

Namn

Beskrivning

Kategori

Ägarkategori

Kod
K
L

Benämning
Kommunägt företag
Landstingsägt företag

Namn

Beskrivning

KcNiva

Koncernnivå. Används ej av SCB

Namn

Beskrivning
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KomAndel

Summerad ägarandel för kommuner och landsting, procent 50 - 100

Namn

Beskrivning

Komment

Kommentarer lämnade av ägare samt kommentarer lämnade av SCB, klartext

Namn

Beskrivning

Kommun03

Kommunindelning enligt 2003-01-01

Kod
0001
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0010
0012
0013
0014
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0114
0115
0117
0120
0123
0125
0126
0127

Benämning
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
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0128
0136
0138
0139
0140
0160
0162
0163
0180
0181
0182
0183
0184
0186
0187
0188
0191
0192
0305
0319
0330
0360
0380
0381
0382
0428
0461
0480
0481
0482
0483
0484
0486
0488
0509
0512
0513
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Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna
Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
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0560
0561
0562
0563
0580
0581
0582
0583
0584
0586
0604
0617
0642
0643
0662
0665
0680
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0760
0761
0763
0764
0765
0767
0780
0781
0821
0834
0840
0860
0861
0862
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Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö
Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
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0880
0881
0882
0883
0884
0885
0980
1060
1080
1081
1082
1083
1214
1230
1231
1233
1256
1257
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1270
1272
1273
1275
1276
1277
1278
1280
1281
1282
1283
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Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
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1284
1285
1286
1287
1290
1291
1292
1293
1315
1380
1381
1382
1383
1384
1401
1402
1407
1415
1419
1421
1427
1430
1435
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1452
1460
1461
1462
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Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
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1463
1465
1466
1470
1471
1472
1473
1480
1481
1482
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1715
1730
1737
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1780
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Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal
Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
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1781
1782
1783
1784
1785
1814
1860
1861
1862
1863
1864
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1904
1907
1917
1960
1961
1962
1980
1981
1982
1983
1984
2021
2023
2026
2029
2031
2034
2039
2061
2062
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Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Heby
Kungsör
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
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2080
2081
2082
2083
2084
2085
2101
2104
2121
2132
2161
2180
2181
2182
2183
2184
2260
2262
2280
2281
2282
2283
2284
2303
2305
2309
2313
2321
2326
2361
2380
2401
2403
2404
2409
2417
2418
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Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö
Malå
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2421
2422
2425
2460
2462
2463
2480
2481
2482
2505
2506
2510
2513
2514
2518
2521
2523
2560
2580
2581
2582
2583
2584

Storuman
Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

Namn

Beskrivning

NaringsGren

Näringsgrenar enligt SNI2002

Kod
01111
01112
01113
01114
01115
01117
01119
01121
01122

Benämning
Spannmålsodling m.m.
Vallodling
Potatisodling
Sockerbetsodling
Odling av jordbruksväxter, blandat
Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter
Övrig odling av jordbruksväxter
Odling av köksväxter på friland
Odling av plantskoleväxter m.m. på friland
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01123
01124
01125
01127
01129
01131
01137
01139
01211
01212
01213
01217
01221
01222
01223
01227
01228
01231
01232
01233
01237
01241
01242
01243
01247
01249
01251
01252
01253
01254
01259
01301
01302
01410
01420
01500
01900
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Odling av köksväxter i växthus
Odling av prydnadsväxter i växthus
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat
Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter
Svampodling m.m.
Frukt- och bärodling
Odling av växter, blandat, mest frukt och bär
Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning
Mjölkproduktion
Nötköttsproduktion
Produktion av mjölk och nötkött, blandat
Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur
Fåruppfödning
Getuppfödning
Uppfödning av får och getter, blandat
Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter
Hästuppfödning m.m.
Smågrisuppfödning
Slaktsvinsuppfödning
Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat
Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin
Äggproduktion
Slaktkycklingsuppfödning
Fjäderfäskötsel, blandad drift
Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä
Övrig fjäderfäskötsel
Renskötsel
Pälsdjursuppfödning
Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning
Uppfödning av sällskapsdjur
Uppfödning och skötsel av andra djur
Blandat jordbruk, mest växtodling
Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel
Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor
Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
Småbruk
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02011
02012
02013
02014
02019
02021
02029
05011
05012
05013
05021
05022
05023
05024
05025
10100
10200
10301
10302
11100
11200
12000
13100
13200
14110
14120
14130
14210
14220
14300
14400
14500
15111
15112
15120
15130
15200
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Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m.
Skogsvård
Avverkning
Produktion av skogsodlingsmaterial
Övrigt skogsbruk
Virkesmätning
Övrig service till skogsbruk
Trålfiske i saltvatten
Övrigt saltvattensfiske
Sötvattensfiske
Matfiskodling
Sättfiskodling
Kräftdjursodling
Blötdjursodling
Vattenväxtodling
Stenkolsutvinning
Brunkolsutvinning
Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål
Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål
Utvinning av råpetroleum och naturgas
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
Utvinning av uran- och toriummalm
Järnmalmsutvinning
Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm
Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål
Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
Brytning av skiffer
Utvinning av sand, grus och berg
Utvinning av lera
Brytning av kemiska mineral
Saltutvinning
Övrig utvinning
Kreatursslakt
Styckning av kött
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
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15310
15320
15330
15410
15420
15430
15511
15512
15520
15611
15612
15620
15710
15720
15810
15821
15822
15830
15841
15842
15850
15860
15870
15880
15890
15910
15920
15930
15940
15950
15960
15970
15980
16000
17110
17120
17130
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Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
Juice- och safttillverkning
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
Matfettstillverkning
Osttillverkning
Annan mejerivarutillverkning
Glasstillverkning
Mjöltillverkning
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
Stärkelsetillverkning
Framställning av beredda fodermedel
Framställning av mat till sällskapsdjur
Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
Knäckebrödstillverkning
Tillverkning av kex och konserverade bakverk
Sockertillverkning
Tillverkning av sockerkonfektyrer
Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
Tillverkning av pastaprodukter
Framställning av te och kaffe
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat
Framställning av andra livsmedel
Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker
Framställning av råsprit ur jästa råvaror
Framställning av vin
Framställning av cider och andra fruktviner
Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
Framställning av öl
Framställning av malt
Framställning av mineralvatten och läskedrycker
Tobaksvarutillverkning
Tillverkning av garn av bomullstyp
Tillverkning av garn av kardgarnstyp
Tillverkning av garn av kamgarnstyp
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17140
17150
17160
17170
17210
17220
17230
17240
17250
17300
17401
17402
17403
17510
17520
17530
17541
17549
17600
17710
17720
18100
18210
18221
18222
18231
18232
18233
18234
18240
18300
19100
19200
19300
20101
20102
20103
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Tillverkning av garn av lingarnstyp
Tillverkning av garn av silketyp
Sytrådstillverkning
Annan garntillverkning
Tillverkning av bomullsvävnader o.d.
Tillverkning av kardgarnsvävnader o.d.
Tillverkning av kamgarnsvävnader o.d.
Tillverkning av sidenvävnader o.d.
Annan vävnadstillverkning
Blekning, färgning och annan textilberedning
Sömnad av gardiner
Sömnad av sängkläder och linnevaror
Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.
Tillverkning av mattor
Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
Tillverkning av bondad duk
Tillverkning av band och snörmakerier
Diverse övrig textilietillverkning
Tillverkning av trikåväv
Tillverkning av strumpor
Tillverkning av tröjor, koftor o.d.
Tillverkning av läderkläder
Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
Tillverkning av andra gång- och ytterkläder för män och pojkar
Tillverkning av andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor
Tillverkning av skjortor och underkläder för män och pojkar
Tillverkning av blusar och skjortor för kvinnor och flickor
Tillverkning av gördlar, bysthållare, korsetter o.d.
Tillverkning av andra underkläder för kvinnor och flickor
Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror
Garvning och annan läderberedning
Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m.
Tillverkning av skodon
Sågning
Hyvling
Träimpregnering
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20201
20202
20203
20301
20302
20400
20510
20520
21111
21112
21113
21121
21122
21123
21129
21211
21219
21220
21230
21240
21250
22110
22121
22122
22130
22140
22150
22210
22221
22222
22230
22240
22250
22310
22320
22330
23100
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Tillverkning av fanér, kryssfanér och lamellträ
Tillverkning av spånskivor
Tillverkning av träfiberskivor
Tillverkning av monteringsfärdiga trähus
Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier
Träförpackningstillverkning
Övrig trävarutillverkning
Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa
Sulfatmassatillverkning
Sulfitmassatillverkning
Tillverkning av tidnings- och journalpapper
Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper
Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
Övrig tillverkning av papper och papp
Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
Tapettillverkning
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
Bokutgivning
Dagstidningsutgivning
Annonstidningsutgivning
Utgivning av tidskrifter
Utgivning av ljudinspelningar
Annan förlagsverksamhet
Tryckning av dagstidningar
Tryckning av tidskrifter
Tryckning av böcker och övriga trycksaker
Bokbindning
Grafisk verksamhet före tryckning
Annan verksamhet i samband med tryckning
Reproduktion av ljudinspelningar
Reproduktion av videoinspelningar
Reproduktion av data och datorprogram
Tillverkning av stenkolsprodukter
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23200
23300
24110
24120
24130
24140
24150
24160
24170
24200
24300
24410
24420
24510
24520
24610
24620
24630
24640
24650
24660
24700
25110
25120
25130
25210
25220
25230
25240
26110
26120
26131
26132
26140
26150
26210
26220
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Petroleumraffinering
Tillverkning av kärnbränsle
Industrigasframställning
Tillverkning av färgämnen
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Basplastframställning
Tillverkning av syntetiskt basgummi
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
Sprängämnestillverkning
Tillverkning av lim och gelatin
Tillverkning av eteriska oljor
Tillverkning av fotokemiska produkter
Tillverkning av inspelningsmedier
Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer
Konstfibertillverkning
Tillverkning av däck och slangar
Regummering
Annan gummivarutillverkning
Tillverkning av plasthalvfabrikat
Plastförpackningstillverkning
Byggplastvarutillverkning
Annan plastvarutillverkning
Framställning av planglas
Bearbetning av planglas
Tillverkning av buteljer och glasförpackningar
Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas
Tillverkning av glasfiber
Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
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26230
26240
26250
26260
26300
26400
26510
26520
26530
26611
26619
26620
26630
26640
26650
26660
26701
26709
26810
26821
26829
27100
27210
27220
27310
27320
27330
27340
27410
27420
27430
27440
27450
27510
27520
27530
27540

OE0108_DO_2003
05-12-22 11.19

Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
Tillverkning av cement
Tillverkning av kalk
Tillverkning av gips
Tillverkning av lättbetongvaror
Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
Tillverkning av fabriksblandad betong
Tillverkning av murbruk
Tillverkning av fibercementvaror
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål
Slipmedelstillverkning
Tillverkning av varor av sten- och mineralull
Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
Tillverkning av gjutjärnsrör
Tillverkning av stålrör
Tillverkning av kalldragen stålstång
Tillverkning av kallvalsade stålband
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
Tillverkning av dragen ståltråd
Framställning av ädla metaller
Framställning av aluminium
Framställning av bly, zink och tenn
Framställning av koppar
Framställning av andra metaller
Gjutning av järn
Gjutning av stål
Gjutning av lättmetall
Gjutning av andra metaller
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28110
28120
28210
28220
28300
28400
28510
28520
28610
28621
28622
28629
28630
28710
28720
28730
28740
28751
28759
29110
29120
29130
29140
29210
29220
29230
29240
29310
29320
29410
29420
29430
29510
29520
29530
29540
29550
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Tillverkning av metallstommar och delar därav
Tillverkning av byggnadselement av metall
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
Beläggning och överdragning av metall
Metallegoarbeten
Tillverkning av bestick
Tillverkning av formverktyg
Tillverkning av skärverktyg
Tillverkning av övriga verktyg och redskap
Tillverkning av lås och gångjärn
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
Tillverkning av lättmetallförpackningar
Tillverkning av metalltrådvaror
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål
Diverse övrig metallvarutillverkning
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
Tillverkning av pumpar och kompressorer
Tillverkning av kranar och ventiler
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
Tillverkning av ugnar och brännare
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
Tillverkning av traktorer
Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
Tillverkning av motordrivna handverktyg
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
Tillverkning av maskiner för metallurgi
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
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29561
29569
29600
29711
29719
29720
30010
30020
31100
31200
31300
31400
31501
31502
31610
31620
32100
32200
32300
33101
33102
33200
33300
33400
33500
34100
34200
34300
35110
35120
35200
35300
35410
35420
35430
35500
36110
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Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner
Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner
Tillverkning av vapen och ammunition
Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror
Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Tillverkning av kontorsmaskiner
Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
Batteri- och ackumulatortillverkning
Tillverkning av belysningsarmatur
Glödlamps- och lysrörstillverkning
Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon
Diverse övrig tillverkning av elapparatur
Tillverkning av elektroniska komponenter
Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och vi
Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument
Tillverkning av tandproteser
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändam
Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
Urtillverkning
Motorfordonstillverkning
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
Byggande och reparation av fartyg
Byggande och reparation av fritidsbåtar
Tillverkning av rälsfordon
Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
Tillverkning av motorcyklar
Tillverkning av cyklar
Tillverkning av invalidfordon
Övrig transportmedelstillverkning
Tillverkning av sittmöbler och säten

53(75)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

36120
36130
36140
36150
36210
36220
36300
36400
36500
36610
36620
36630
37100
37200
40110
40120
40131
40132
40210
40220
40300
41001
41002
45110
45120
45211
45212
45221
45229
45230
45240
45250
45310
45320
45331
45332
45333
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Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
Tillverkning av andra köksmöbler
Tillverkning av andra möbler
Tillverkning av madrasser
Prägling av mynt
Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror
Tillverkning av musikinstrument
Tillverkning av sportartiklar
Tillverkning av spel och leksaker
Tillverkning av bijouterivaror
Tillverkning av borstbinderiarbeten
Diverse annan tillverkning
Återvinning av skrot och avfall av metall
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
Generering av elektricitet
Överföring av elektricitet
Distribution av elektricitet
Handel med elektricitet
Framställning av gas
Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
Grundvattenförsörjning
Ytvattenförsörjning
Rivning av hus; markarbeten
Markundersökning
Byggande av hus
Uppförande av andra byggnadsverk
Takarbeten av plåt
Övriga takarbeten
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
Vattenbyggnad
Andra bygg- och anläggningsarbeten
Elinstallationer
Isoleringsarbeten
Värme- och sanitetsarbeten
Ventilationsarbeten
Kyl- och frysinstallationsarbeten
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45339
45340
45410
45420
45430
45441
45442
45450
45500
50101
50102
50103
50201
50202
50203
50204
50301
50302
50400
50500
51110
51120
51130
51141
51142
51150
51160
51170
51180
51190
51210
51220
51230
51240
51250
51310
51320
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Övriga VVS-arbeten
Andra bygginstallationer
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
Byggnadssnickeriarbeten
Golv- och väggbeläggningsarbeten
Måleriarbeten
Glasmästeriarbeten
Annan slutbehandling av byggnader
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
Handel med personbilar
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar
Däckservice
Parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Handel med och service av motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör
Detaljhandel med drivmedel
Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
Agenturhandel med virke och byggmaterial
Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg, utom kontorsutrustning oc
Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer
Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak
Agenturhandel med annat specialsortiment
Agenturhandel med blandat sortiment
Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
Partihandel med blommor och växter
Partihandel med levande djur
Partihandel med hudar, skinn och läder
Partihandel med råtobak
Partihandel med frukt och grönsaker
Partihandel med kött och köttvaror
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51330
51340
51350
51360
51370
51380
51390
51410
51420
51431
51432
51433
51434
51440
51450
51460
51471
51472
51473
51479
51510
51520
51530
51541
51542
51550
51561
51562
51569
51571
51572
51573
51810
51820
51830
51840
51851
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Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Partihandel med tobak
Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk-, skal- och blötdjur
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Partihandel med textilier
Partihandel med kläder och skodon
Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, cd- och grammofonskivor
Partihandel med elartiklar
Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel
Partihandel med parfym och kosmetika
Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
Partihandel med möbler för hemmet
Partihandel med sport- och fritidsartiklar
Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
Partihandel med övriga hushållsvaror
Partihandel med bränslen
Partihandel med metaller och metallmalmer
Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
Partihandel med järnhandelsvaror
Partihandel med VVS-armatur
Partihandel med kemiska produkter
Partihandel med industriförnödenheter
Partihandel med emballage
Partihandel med övriga insatsvaror
Partihandel med uttjänta fordon
Partihandel med metallavfall och metallskrot
Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
Partihandel med verktygsmaskiner
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
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51852
51860
51871
51872
51873
51879
51880
51900
52111
52112
52121
52129
52210
52220
52230
52241
52242
52250
52260
52271
52279
52310
52320
52330
52410
52421
52422
52423
52424
52425
52431
52432
52441
52442
52443
52444
52451
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Partihandel med kontorsmöbler
Partihandel med elektronikkomponenter
Partihandel med mät- och precisionsinstrument
Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning
Partihandel med teleprodukter
Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart
Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer
Övrig partihandel
Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Annan varuhus- och stormarknadshandel
Övrig detaljhandel med brett sortiment
Butikshandel med frukt och grönsaker
Butikshandel med kött och charkuterier
Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Butikshandel med bröd och konditorivaror
Butikshandel med konfektyrer
Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Tobakshandel
Butikshandel med hälsokost
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Apotekshandel
Butikshandel med sjukvårdsartiklar
Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
Butikshandel med textilier
Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
Butikshandel med herrkläder
Butikshandel med damkläder
Butikshandel med barnkläder
Butikshandel med pälsar
Butikshandel med skodon
Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror
Butikshandel med möbler för hemmet
Butikshandel med inredningstextilier
Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror
Butikshandel med belysningsartiklar
Butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
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52452
52453
52454
52461
52462
52471
52472
52481
52482
52483
52484
52485
52486
52487
52488
52491
52492
52493
52494
52495
52496
52497
52499
52501
52509
52611
52612
52613
52614
52615
52616
52617
52618
52619
52621
52629
52631
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Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, cd- och grammofonskivor
Butikshandel med musikinstrument och noter
Butikshandel med järnhandels-, bygg- och VVS-varor
Butikshandel med färger, fernissor och lacker
Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror
Butikshandel med tidningar och tidskrifter
Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning
Butikshandel med fotoutrustning
Butikshandel med ur
Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
Butikshandel med sport- och fritidsartiklar
Butikshandel med spel och leksaker
Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Butikshandel med smådjur
Butikshandel med konst; galleriverksamhet
Butikshandel med mynt och frimärken
Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara
Butikshandel med telekommunikationsutrustning
Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar
Detaljhandel med båtar och båttillbehör
Butikshandel med kontorsmöbler
Övrig specialiserad butikshandel
Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker
Butikshandel med övriga begagnade varor
Postorderhandel, brett sortiment
Postorderhandel med textilier och konfektion
Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning
Postorderhandel med böcker och andra mediavaror
Postorderhandel med bosättningsvaror
Postorderhandel med övriga varor
Detaljhandel via internet med brett sortiment
Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning
Detaljhandel via internet med övriga varor
Torg- och marknadshandel med livsmedel
Torg- och marknadshandel med övriga varor
Provisionshandel
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52632
52633
52639
52710
52720
52730
52740
55101
55102
55103
55210
55220
55230
55300
55400
55510
55521
55522
55523
55529
60100
60211
60212
60220
60230
60240
60300
61101
61102
61200
62100
62200
62300
63110
63120
63210
63220
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Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
Övrig detaljhandel, ej i butik
Reparation av skodon och andra lädervaror
Reparation av elektriska hushållsartiklar
Reparation av ur och guldsmedsvaror
Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Drift av konferensanläggningar
Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
Vandrarhemsverksamhet m.m.
Campingplatsverksamhet m.m.
Stugbyverksamhet m.m.
Restaurangverksamhet
Barverksamhet
Drift av personalmatsalar
Catering för transportsektorn
Centralköksverksamhet för sjukhus
Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Övrig catering
Järnvägstransport
Kollektivtrafikverksamhet
Linjebussverksamhet
Taxitrafik
Annan landtransport av passagerare
Vägtransport av gods
Transporter i rörsystem
Färjetrafik över hav eller i kustsjöfart
Övrig havs- och kustsjöfart
Sjöfart på inre vattenvägar
Reguljär lufttransport
Icke reguljär lufttransport
Rymdfart
Godshantering
Varulagring och magasinering
Övriga stödtjänster till landtransport
Övriga stödtjänster till sjöfart
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63230
63301
63302
63303
63400
64110
64120
64201
64202
64203
65110
65120
65210
65220
65231
65232
66011
66012
66020
66030
67110
67120
67130
67201
67202
70110
70120
70201
70202
70203
70204
70209
70310
70321
70329
71100
71210
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Övriga stödtjänster till luftfart
Arrangerande av resor
Försäljning och förmedling av resor; hotellbokning
Turistservice
Annan transportförmedling
Postbefordran via nationella posten
Annan postbefordran
Nätdrift
Radiering
Kabel-TV-drift
Centralbanksverksamhet
Bankverksamhet utom centralbankverksamhet
Finansiell leasing
Annan kreditgivning
Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m.
Fondanknuten livförsäkring
Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring
Pensionsfonders och understödsföreningars verksamhet
Skadeförsäkring
Administrativa tjänster till finansiella marknader
Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning
Andra stödtjänster till finansförmedling
Försäkringsmäklarverksamhet
Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
Markexploatering
Handel med egna fastigheter
Uthyrning och förvaltning av egna bostäder
Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler
Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler
Förvaltning i bostadsrättsföreningar
Övrig fastighetsförvaltning
Fastighetsförmedling
Förvaltning i rikskooperativ regi
Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag
Biluthyrning
Uthyrning av andra landtransportmedel
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71220
71230
71310
71320
71330
71340
71401
71402
72100
72210
72220
72300
72400
72500
72600
73101
73102
73103
73104
73105
73201
73202
73203
74111
74112
74120
74130
74140
74150
74201
74202
74300
74401
74402
74403
74409
74501
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Uthyrning av fartyg
Uthyrning av flygplan
Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer
Annan uthyrning av maskiner och utrustning
Uthyrning av video- och dvd-filmer
Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk
Konsultverksamhet avseende maskinvara
Utgivning av programvara
Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara
Databehandling
Databasverksamhet
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
Övrig datoranknuten verksamhet
Naturvetenskaplig forskning och utveckling
Teknisk forskning och utveckling
Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling
Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling
Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i naturvetenskap och teknik
Samhällsvetenskaplig forskning och utveckling
Humanistisk forskning och utveckling
Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhällsvetenskap och humaniora
Juridisk verksamhet utom patent- och copyrightfrågor
Rådgivning och handläggning av patent- och copyrightfrågor
Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
Marknads- och opinionsundersökning
Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.
Holdingverksamhet
Arkitektverksamhet
Annan teknisk konsultverksamhet
Teknisk provning och analys
Reklambyråverksamhet
Annonsförsäljning
Direktreklamverksamhet
Övrig marknadsföringsverksamhet
Förmedling och rekrytering av personal
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74502
74600
74701
74702
74703
74811
74812
74813
74814
74820
74850
74860
74871
74872
74873
74874
74879
75111
75112
75113
75114
75121
75122
75123
75124
75125
75131
75132
75133
75134
75140
75211
75212
75221
75222
75223
75224
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Uthyrning av personal
Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
Lokalvård
Rengöring, sanering och desinfektion
Skorstensfejarverksamhet
Porträttfotoverksamhet
Reklamfotoverksamhet
Press- och övrig fotografverksamhet
Fotolaboratorieverksamhet
Förpackningsverksamhet
Kontorsservice och översättningsverksamhet
Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster)
Grafisk formgivning och service
Annan formgivning
Inkasso- och kreditkontrollverksamhet
Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet
Diverse övriga företagstjänster
Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering
Inspektion, kontroll, tillståndsgivning
Skatteförvaltning, indrivning
Samhällelig informationsförsörjning
Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning
Administration av hälso- och sjukvård
Administration av omsorg och socialtjänst
Administration av program för kultur, miljö, boende m.m.
Administration av infrastrukturprogram
Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
Administration av arbetsmarknadsprogram
Administration av andra näringslivsprogram
Stöd till offentlig förvaltning
Handläggning av utrikes ärenden
Biståndsverksamhet
Militär operativ ledning
Arméförsvar
Marinförsvar
Flygförsvar
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75225
75226
75231
75232
75233
75240
75250
75300
80101
80102
80103
80210
80221
80222
80223
80301
80309
80410
80421
80422
80423
80424
80425
80426
80427
80429
85111
85112
85113
85121
85122
85130
85141
85142
85143
85144
85200
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Gemensam verksamhet för det militära försvaret
Civilt försvar och frivilligförsvar
Åklagarverksamhet
Domstolsverksamhet
Kriminalvård
Polisverksamhet
Brand- och räddningsverksamhet
Obligatorisk socialförsäkring
Förskoleutbildning
Grundskoleutbildning och förskoleklass
Utbildning inom grundsärskola
Studieförberedande gymnasial utbildning
Gymnasial yrkesutbildning m.m.
Utbildning inom gymnasiesärskola
Annan gymnasial utbildning
Utbildning vid universitet och högskolor
Övrig eftergymnasial utbildning
Trafikskoleverksamhet
Kommunal vuxenutbildning o.d.
Arbetsmarknadsutbildning
Folkhögskoleutbildning
Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
Personalutbildning
Kommunala kulturskolans utbildning
Utbildningsservice
Övrig utbildning
Sluten primärvård
Specialiserad sluten somatisk sjukvård
Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård
Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus
Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus
Tandvård
Medicinsk laboratorieverksamhet m.m.
Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
Vård vid sjukhem o.d. utan läkare
Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare
Veterinärverksamhet
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85311
85312
85313
85315
85316
85322
85323
85324
85325
85326
85327
85328
85329
90010
90021
90022
90023
90024
90025
90026
90030
91111
91112
91120
91200
91310
91320
91330
92110
92120
92130
92200
92310
92320
92330
92340
92400
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Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder
Heldygnsvård med boende till barn och ungdomar
Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem
Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna
Dagbarnvård
Öppna sociala insatser för barn och ungdomar
Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Humanitära insatser
Drift av flyktingförläggningar
Öppna sociala insatser för äldre personer
Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem
Avloppsrening
Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall
Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall
Deponering av icke miljöfarligt avfall
Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall
Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall
Övrig avfallshantering
Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten
Intressebevakning inom branschorganisationer
Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
Verksamhet i religiösa samfund
Verksamhet i politiska organisationer
Verksamhet i andra intresseorganisationer
Film- och videoproduktion
Film- och videodistribution
Filmvisning
Radio- och TV-programverksamhet
Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
Drift av teatrar, konserthus o.d.
Nöjesparksverksamhet
Annan nöjesverksamhet
Nyhetsservice
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92511
92512
92513
92520
92530
92611
92612
92613
92614
92615
92621
92622
92623
92624
92625
92710
92721
92729
93011
93012
93021
93022
93030
93040
93050
95000
99000
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Folkbiblioteksverksamhet
Forsknings- och specialbiblioteksverksamhet
Arkivverksamhet
Museiverksamhet och kulturminnesvård
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
Drift av skidsportanläggningar
Drift av golfbanor
Drift av motorbanor
Drift av trav- och galoppbanor
Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
Idrottsutövning
Tävling med hästar
Övrig sportverksamhet
Sportarrangemang
Sportadministration
Spel- och vadhållningsverksamhet
Ridutbildning och uthyrning av hästar
Diverse övrig rekreationsverksamhet
Industri- och institutionstvätt
Konsumenttvätt
Hårvård
Hudvård
Begravningsverksamhet
Kroppsvård
Övrig serviceverksamhet
Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Namn

Beskrivning

OrgNr

Organisationsnummer, xxxxxx-yyyy

Namn

Beskrivning

PeOrgNr

Identitetsnummer för företagen, 16xxxxxxyyyy. 12 siffrigt tal som alltid inleds med 16

Namn

Beskrivning
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Ingående belopp i resultaträkningen, Kronor, negativa värden kan förekomma
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3.3
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Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

Från underssökningsomgången 2002 har mer arbete lagts på de landstingsägda företagen. Detta har
skett dels genom att SCB själva kontaktade landstingen för att få respektive företagslista och dels
genom att fokusera en stor del av arbetet på kollektivtrafikbolagen som vanligtvis ägs till 50 procent av landstinget och 50 procent av länets kommuner.
Undersökningsomgången 2003 blev försenad på grund av tidsbrist tidigare under året. Handläggaren var tvungen att prioritera en annan produkt.
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4

Statistisk bearbetning och redovisning

4.1

Skattningar: antaganden och beräkningsformler

Undersökningen kommun- och landstingsägda företag är en totalundersökning där kommunerna
och landstingen ska redovisa sitt ägande. SCB begär in uppgifter om alla företag där den enskilda
kommunen/landstinget äger minst 10 procent. För att redovisningen av kommunägda företag ska
bli så komplett som möjligt ber SCB uppgiftslämnarna att redovisa ägande i företag där kommunens ägarandel är lägre än 10 procent ifall uppgiftslämnaren har anledning att tro att företaget är
kommun- eller landstingsägt. Detta för att företagens kommunala ägarandelar ska bli så korrekt
som möjligt.
Detta är särskilt viktigt då det är många kommuner som tillsammans äger ett företag och ingen
enskild kommun är majoritetsägare. Risken är stor att dessa företag utelämnas i inventeringen.
Detta tillsammans med nystartade företag är de största orsakerna till objektsbortfall.
Arbete med att minska detta bortfall görs främst genom stickprovsgranskning av kommuners och
företags årsredovisningar.
Bortfall av ekonomiska uppgifter görs i två huvudsteg.
1. För de största företagen, baserat på uppgifter från momsregistret, med bortfall hämtas uppgifter
från respektive företags årsredovisning.
2. För de mindre företagen samt de företag där det inte går att få tag i årsredovisningen genom de
vanliga kanalerna imputeras uppgifterna.
2.1.
Imputeringen baseras på alla aktiva företag som kommunerna och landstingen har redovisat oavsett sammanlagd ägarandel. Företagen grupperas baserat på de branscher som
nämns i kapitel 2.5. I respektive grupp summeras alla resultat- och balansräkningsposter
för de företag som har ekonomiska uppgifter (Från SRU eller årsredovisning).
2.2.
Därefter summeras omsättning enligt momsregistret och antal företag i de två grupperna bortfall och ej bortfall.
∑ moms B ⇒ moms B och ∑ momsejB ⇒ momsejB
i =1

i =1

2.3.

Baserat på uppgifter från momsregistret skattas bortfallsgruppens resultat- och balansräkningsposter. Detta görs genom att man jämför bortfallsgruppens redovisade omsättning
med gruppen utan bortfalls omsättning. momsB / momsejB = propB
2.4.
Ovanstående proportion multipliceras med alla resultat- och balansräkningsposter för
gruppen utan bortfall. Detta skattar bortfallsgruppens totala belopp i respektive resultatoch balansräkningspost. propB * beloppejB = skattB
2.5.
Därefter dividerar man bortfallsgruppens totala resultat- och balansräkningsposter med
antalet företag som har bortfall. Alla företag med bortfall får således samma värden i resultat- och balansräkningen. skattB / antB = skattBi
2.6.
Detta görs sedan för alla 18 branschgrupperna.
Objektsbortfall
Undersökningen kommunägda företag är en totalundersökning. Ingen uppskattning görs på eventuella bortfall.
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Redovisningsförfaranden

Uppgifter om kommun- och landstingsägda företag publiceras årligen. Publicering i Sveriges statistiska databaser och statistiskt meddelande i tryckt form och på internet utkommer under hösten
efter undersökningsåret.
Ytterligare uppgifter kan framtas på uppdrag.
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5

Databehandlingssystem

5.1

Systemöversikt och systemflöde

5.2

Bearbetningar

Process / formulär
Namn

Beskrivning

Typ

Beskrivning
Datamängd / databastabell
Namn

In / Ut

Meny (i formulär)
Menyrad

Snabbval

Kommentar

Tangentfunktioner utöver menyradens (i formulär)
Tangent

5.3
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Beskrivning

Databasmodell
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5.4
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Databastabeller och övriga datamängder

Databas
Namn

Första tid

Presentationstext

Referenstid

Senaste tid

Beskrivning
Tillgänglighet
Databastyp

Fysisk beteckning

Namn på tabeller / flata filer som ingår i databasen (och beskrivs nedan)

Tabell / flat fil
Namn

Presentationstext

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Nycklar
Identifierande nycklar (primära och alternativa). Ingående variabler
Referensnycklar. Ingående variabler

Refererar till tabell

Index
Namn
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Ingående variabler

Typ
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Variabler - Innehåll
Variabel

Presentationstext

Beskrivning

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Enhet

Namn på värdemängd

Variabler - Lagringsinformation
Variabel

Kolumnnr

Värdemängder
Namn

Beskrivning

Kod

Benämning
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Summerbar

Datatyp

Startposition

Datalängd (inkl dec)

Decimaler
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5.5
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Databastillbehör

Konsistensregler (constraints)
Namn

Beskrivning

Lagrade procedurer (stored procedures)
Namn

Beskrivning

Egendefinierade datatyper
Namn

Definition (värdeförråd)

Standardvärden (defaults)
Namn

Värde

Regler (rules)
Namn

Beskrivning

Aktiva regler (triggers)
Namn

Tabell

Typ

Beskrivning

Vyer (views)
Namn

5.6
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Tabell

Rapporter

Kolumnnamn
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5.7

Säkerhetsrutiner

Säkerhetskopiering
Behörigheter
Grupper / Användare
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Rättigheter
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Loggbok

75(75)

