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Statistiska centralbyråns föreskrifter
Tillkännagivande
om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan;

av uppgift om konsumentprisindex för juli 2018;

beslutade den 24 september 2019.

beslutat den 24 augusti 2018.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen
(2001:100)
om den officiella
Statistiska
centralbyrån
ger tillstatistiken.
känna att konsumentprisindex för

juli månad 2018 fastställs till 330,33 (basår 1980=100).

1 § Statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner,
landsting, eller enskilda fysiska eller juridiska personer som bedriver
De för juni och juli(YH-utbildning)
månad 2018 ska
beräknade
indextalen
som årsvis
legat
yrkeshögskoleutbildning
på begäran
lämna uppgifter
avseende
sökande
till sina YH-utbildningar.
De uppgifter
som ska lämnas
till grund
för fastställandet
är per huvudgrupp
följande:
framgår av bifogad blankett Sökande till yrkeshögskolan (bilaga).

Juni 2018

2 § De efterfrågade uppgifterna skall lämnas elektroniskt på det sätt som SCB
Livsmedel
alkoholfria
309,90 är
anvisar
senast 8och
veckor
efter den drycker
dag som SCB:s begäran om uppgifterna
daterad.
Alkoholhaltiga drycker och tobak
506,64

Juli 2018

Kläder och skor

180,41

Hälso- och sjukvård

865,85
447,79
125,97
181,45
560,65
404,38

313,86
506,97
168,54
404,24
215,35
859,68
456,51
125,37
186,25
555,74
403,26

328,62

330,33

3 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare
Boende
400,71
tidpunkt än vad som anges i 2 §.
Inventarier
och
hushållsvaror
215,41
__________
Denna
författning träder i kraft den 1 november 2019.
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Bilaga – Variabelförteckning
Förkortningar:
YHF: Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Variabelförteckning för insamlingen av sökande till yrkeshögskolan
Variabelnamn

Fältinnehåll

Utbildningsnummer

Det utbildningsnummer som anordnaren har beslut på från Myndigheten för
yrkeshögskolan

Kan vara 9 siffror eller 2 bokstäver
(YH) och 5 siffror

Längd
7-9

Omgångsnummer

Vilken omgång utbildningen avser

2

Beslutsår

Vilket år beslut fattades av Myndigheten för yrkeshögskolan om att
utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan

4

PersonNr

Identitetsbegrepp för personer. Består av årtusende, år, månad, dag,
löpnummer, checksiffra. 12 siffror, ååååmmddxxxx.

13

Uppgiften omfattar sökande med skyddade identiteter och sökande med
tillfälliga/ofullständiga personnummer enligt formatet ÅÅMMDDTFXX (näst
sista siffra jämn för kvinna och ojämn för man). T.ex. 19990101TF10 för man
och 19990101TF20 för kvinna.
Namn

Den sökandes namn

50

Obligatorisk för sökande med TF-nummer enligt beskrivning under Personnr
Postort

Den sökandes postort

50

Obligatorisk för sökande med TF-nummer enligt beskrivning under Personnr
Behörig

Ange om den sökande är behörig eller inte.

1

J = Ja, behörig.
N = Nej, inte behörig
3 kap.1 § punkten 4 YHF

Ange om den sökande bedömts behörig med stöd av 3 kap. 1 § enbart punkt 4
YHF.
Obligatorisk uppgift för de som har J i variabeln Behörig.
J = Ja, har bedömts behörig med stöd av 1 § enbart punkt 4.
N = Nej, har inte bedömts behörig med stöd av 1 § enbart punkt 4.
Blankt tillåtet om Behörig=N

1

2/2

3 kap.4 § YHF - "20%-regeln"

Ange om den sökande bedömts behörig med stöd av 3 kap. 4 § YHF "20%regeln"?
Obligatorisk för de som har J i variabeln Behörig
J = Ja, har bedömts behörig med stöd av 4 §.
N = Nej, har inte bedömts behörig med stöd av 4 §.
Om J i denna variabel ska även Behörig vara J
Blankt tillåtet om Behörig=N

1
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