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Statistiska centralbyråns föreskrifter
om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd
(SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik;
beslutade den 29 november 2016.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 16 § 1 st. 1
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken i fråga om SCB:s
föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av
officiell statistik
dels att 1 § och att de allmänna råden till 1, 3, 4 samt 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att en ny bilaga, Kvalitetsdeklaration, ska införas med följande lydelse,
dels att det i föreskriften närmast före 1 § ska införas en ny rubrik som ska
lyda ”Kvalitetsdeklaration och annan dokumentation” samt närmast före 3 §
ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Offentliggörande och publicering”
dels att ordet ”skall” ska bytas mot ”ska”.
1 § Myndighet som ansvarar för officiell statistik ska upprätta kvalitetsdeklarationer för statistikprodukter enligt bilagan Kvalitetsdeklaration.
Kvalitetsdeklarationen består av Statistikens kvalitet och Allmänna uppgifter.
Statistikens kvalitet följer kvalitetsbegreppet i Statistiska centralbyråns
föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.
Allmänna uppgifter är en del av dokumentationen enligt 13 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
Kvalitetsdeklarationen ska upprättas när ny statistik framställs. För kortperiodisk statistik är det tillräckligt med en kvalitetsdeklaration som avser
hela kalenderåret. Denna kvalitetsdeklaration upprättas vid kalenderårets
första referensperiod. Om betydande förändringar av undersökningen eller
kvaliteten äger rum under året ska en ny kvalitetsdeklaration upprättas.
Kvalitetsdeklarationen ska offentliggöras vid samma tidpunkt som den
officiella statistiken offentliggörs och hållas allmänt tillgänglig i anslutning till
denna.
Allmänt råd till 1 §
Varje statistikansvarig myndighet behöver hålla sina kvalitetsdeklarationer
tillgängliga elektroniskt samt informera SCB, t.ex. genom länkar, om var de
finns, för att SCB ska ha möjlighet att sammanställa alla kvalitetsdeklarationer
av officiell statistik och publicera informationen på sin webbplats.
Allmänt råd till 3 §
Offentliggörande sker första gången statistiken blir tillgänglig.
En lika behandling av användarna förutsätter att statistiken blir tillgänglig för
alla användare vid samma tidpunkt.
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Allmänt råd till 4 §
Offentliggjord officiell statistik bör kunna följas över tiden. Förändringar
såsom namnbyte, uppdelning och sammanslagning bör anges i kvalitetsdeklarationen.
Allmänt råd till 6 §
Uppgifterna över planerad publicering av officiell statistik avser bl.a.
planerade tidpunkter för offentliggörande. SCB tillhandahåller en mall för
utformningen av publiceringsplaner.
Enligt 2 § 9 förordningen (2016:822) med instruktion för SCB ska
myndigheten sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella
statistiken. Myndigheten svarar för att denna publiceringsplan för all officiell
statistik ställs samman och hålls allmänt tillgänglig i elektronisk form genom
ett allmänt nätverk.
Myndigheterna bör rapportera in ändringar i publiceringsplanen till
SCB.
__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.
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