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1. Inledning 

Mötet inleddes med att Helen Stoye hälsade alla välkomna. Ett särskilt 

välkommen till Sverker Härd, Myndigheten för Kulturanalys och Sonja 

Daltung, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser som är 

nya ledamöter i Rådet 2017. En kort presentationsrunda av alla närvarande 

genomfördes. 

 

Dagordningen godtogs och fastställdes. Protokollet från föregående möte lades 

till handlingarna. Helen Stoye föreslog att i fortsättningen skrivs minnes-

anteckningar från Rådets möten istället för protokoll. Förslaget godtogs av 

övriga ledamöter. 

 

Helen Stoye redogjorde för SCB:s omlokalisering. I slutet av april beslutade 

regeringen att omlokalisera främst SCB:s stab- och stödverksamhet från 

Stockholm till Örebro, senast 30 april 2018 ska omlokaliseringen vara genom-

förd. I beslutet ingick även ett uppdrag till SCB att se över om det fanns fler 

delar av verksamheten som kunde omlokaliseras till Örebro. All datainsamling 

samt IT-avdelningen flyttas till Örebro, även delar av kommunikations-

avdelningen samt delar av den administrativa avdelningen omlokaliseras till 

Örebro. En  ny stabschef kommer att placeras i Örebro liksom den nya general-

direktören. SCB:s säte kommer att vara Örebro framöver.  
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SCB genomför stora förändringar i datainsamlingsverksamheten. Delar av 

intervjuarverksamheten läggs ut på extern verksamhet och SCB fortsätter sitt 

arbete med att skapa förutsättningar för att företag och organisationer i större 

utsträckning ska kunna lämna uppgifter digitalt.  

 

Två av Rådets arbetsgrupper1 har varit vilande under hösten, gruppernas arbete 

kommer att återupptas under 2018. Regeringen ger i budgetpropositionen SCB i 

uppdrag att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att förbättra tillgänglig-

heten till statistiken och underlätta uppgiftslämnandet. Detta ligger inom ramen 

för båda arbetsgruppernas områden. Den tredje gruppen, arbetsgruppen för 

metod och kvalitet, har i sitt arbete under hösten haft fokus på den kommande 

kvalitetsutvärderingen.  

 

I budgetpropositionen betonas vikten att SCB:s samverkar med andra statistik-

ansvariga myndigheter. Arbetet med att minska bortfallet ska fortsätta, liksom 

arbetet med att hålla nere kostnaderna för uppgiftslämnarna. 

 

Forskardagen för registerbaserad forskning (3 oktober) arrangerades i samarbete 

mellan SCB, Riksarkivet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet. Forskare fick under dagen bland annat 

information om hur de bäst kunde ta del av registerdata och andra tjänster.  

  

Ett dokument med de senaste ändringarna i den officiella statistiken finns på 

SAM-forum. Två ändringar har gjorts, en produkt (vuxnas lärande) har blivit 

officiell statistik, en modul inom miljöräkenskaperna (utsläpp till luft, kvartal) 

har blivit officiell statistik.  

 

Statistikforum äger rum 8-9 november 2017 med öppna data som tema. 

 

2. SCB:s förslag om den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 

Sara Frankl, samordnare av SCB:s arbete med Agenda 2030, presenterade 

SCB:s uppdrag om den statistiska uppföljningen av Agenda 2030. SCB fick 

uppdraget i februari 2017, en delrapport lämnades i april och slutrapporten 

lämnades den 16 oktober. I rapporten föreslås att SCB får samordningsansvaret 

för uppföljningen.  

Samverkan mellan de inblandade svenska myndigheterna i arbetet med den 

statistiska uppföljningen av Agenda 2030 har varit gott. 

 

Agendan är uppbyggd av 17 mål, 169 delmål och 232 globala indikatorer (för 

Sverige har 299 nationella indikatorer fastställts). SCB har fokuserat på del-

målen och de underliggande indikatorerna och försökt se om det finns luckor 

vad gäller indikatorerna för att kunna följa upp målen och delmålen. I de fall det 

finns luckor har det gjorts en bedömning hur pass relevant det är för Sveriges 

behov att fylla dem. För varje indikator har föreslagits en svensk myndighet 

som ska var ansvarig för indikatorn. Ansvaret för en indikator innebär att man 

ingår i det nationella och internationella samarbetet, men även att känna till hur 

indikatorn är konstruerad och hur FN samlar in data. Totalt är 17 

                                                 
1 Arbetsgruppen för uppgiftslämnarfrågor respektive arbetsgruppen för användbarhet och 

tillgänglighet  
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statistikansvariga myndigheter (SAM), 2 Other National Authorities2 (ONA) 

och 8 andra myndigheter ansvariga för de nationella indikatorerna. SCB 

ansvarar för flest indikatorer (ca 90 stycken), Naturvårdsverket, Sida och 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för fler än 20 indikatorer vardera. 

 

3. Den officiella statistiken och dess kvalitet 

Joakim Malmdin, kvalitetschef på SCB, presenterade den officiella statistiken 

och den nya kvalitetsutvärderingen. 

 

Alla SAM ska utvärdera kvaliteten i sin officiella statistik, för såväl statistik-

områden som -produkter. SCB har fått i uppdrag av regeringen att årligen 

analysera utvärderingen. Analysen skall publiceras senast 31 mars näst-

kommande år. Underlagen till utvärderingen, som skickades ut till SAM 20 

oktober, skall vara SCB tillhanda senast 15 januari 2018.  

 

Begreppet officiell statistik: Otydligheten i begreppet officiell statistik har 

påtalats i bland annat statistikutredningen 2012 liksom i den peer review som 

genomfördes 2014. Även Riksrevisionen har påtalat otydligheten. SCB:s förslag 

är all återkommande anslagsfinansierad statistik och EU-reglerad statistik 

betraktas som officiell statistik och beslut om undantag beslutas av myndigheten 

själv och dokumenteras.  

 

En diskussion följde där det bland annat påpekades att en del SAM har statistik 

på många olika nivåer. Statistik på mer disaggregerad nivå är kanske inte alltid 

lämplig att märka upp som officiell statistik, men kan vara det på t.ex. nationell 

nivå. En viss tveksamhet uttrycktes för hur stort administrativt arbete detta 

innebär för myndigheterna att gå igenom sin statistikproduktion. Rekommen-

dationen är att vara pragmatisk vid genomgången. Några SAM ville ändra 

formuleringen EU-reglerad statistik till Eurostat-reglerad statistik, då det 

förekommer att man levererar statistik även till andra generaldirektorat inom 

EU än Eurostat. Några SAM föreslog även att det bör göras en konsekvens-

utredning. Det framfördes även tveksamheter att GD på respektive SAM ska 

fatta beslut om vad som inte är officiell statistik där det finns en avgränsad 

statistikverksamhet. 

 

 

4. Övriga frågor och avslutning 

 

Nina Cromnier och Urban Hansson Brusewitz avtackades för sitt arbete i Rådet 

för den officiella statistiken. 

 

Helen Stoye tackade för ett aktivt deltagande i mötet. 

 

Nästa möte: 11 oktober 2018 14.00 -17.00 hos SCB, Karlavägen 100 

Stockholm. 

 

                                                 
2 Other National Authorities (ONA) är myndigheter som ansvarar för europeisk statistik men 

som ej är statistikansvarig myndighet. I Sverige finns 3 ONA. 
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SCB återkommer i god tid med kallelse och underlag till nästa möte. Om någon 

önskar föra fram synpunkter på nästa mötes innehåll så e-posta till 

helen.stoye@scb.se eller SAMordning@scb.se. 
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