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integration 31 januari 2023 

Närvarande: 

• Daniel Levisson, Umeå kommun/KSP 

• Jonathan Fransson, SKR 

• Anders Wirhed, Justitiedepartementet 

• Gunnar Andersson, Stockholms universitet, demografiska 

avdelningen 

• Anders Ljungberg, Arbetsförmedlingen 

• Jonas Norlin, Finansdepartementet 

• Eva Andersson, Stockholms universitet, Kulturgeografiska 

institutionen 

• Binniam Kidane, Justitiedepartementet 

• Bengt Eriksson, Boverket 

 

Från SCB 

• Magnus Sjöström, avdelningschef SSA 

• Marie Lideus, enhetschef SSA/BL 

• Sara Frankl, sektionschef SSA/SU/ST 

• Helena Sjödin, sektionschef SSA/BL/BEF 

• Lena Lundkvist, sekreterare i användarrådet 

 

Frånvarande: 

• Love Lundin, Västra götalandsregionen 

 

1. Inledning 
Marie Lideus hälsar välkommen till detta extramöte om SCB:s 

ekonomiska läge och ned- och omprioriteringar på avdelningen för 

social statistik och analys. 

Anders Ljungberg tackade för att SCB skyndsamt kallade till mötet. 

Lena Lundkvist 

Avdelningen för Social statistik och analys 
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2. Information om det ekonomiska läget 

och prioriteringar 
Magnus Sjöström och Marie Lideus informerade om läget. 

Presentationen bifogas anteckningarna. 

Kommentarer som kom under presentationen: 

Om de effektiviseringar som vi gör nu/har gjort ger önskat resultat ser 

vi ingen risk för ytterligare besparingar under 2024. 

PSU ses som viktig för många användare. Tyvärr är insamlingen dyr och 

den insamling som finns behöver prioriteras till AKU. 

Då det var risk för övertalighet och det var en ganska kort 

beslutsprocess hölls diskussionerna i en liten krets. Det medförde att 

användarna tyvärr inte fick möjlighet att få lämna synpunkter.  

Namnstatistiken är en produkt som ger mycket goodwill till SCB och är 

för många en första ingång till SCB.  Statistiken är varken officiell 

statistik eller EU-reglerad. Dessutom har den en del 

kvalitetsutmaningar och ett relativt stort manuellt arbete för att avgöra 

vilka olika stavade namn som är samma namn. 

För Arbetskraftsbarometern har rapporten prioriterats bort och 2023 

publiceras endast uppgifter i databasen. Undersökningen kommer 

troligen att ersättas av en ny undersökning 2024. 

Sysselsättningsprognosen publiceras, som planerat, 2024 

Regionala framskrivningar är en viktig fråga för många kommuner.  Kan 

man på något sätt göra enklare uppdateringar varje år? Det finns olika 

alternativ men nu har SCB valt att ta priortiter ned den och publicera 

var tredje år. Diskussionen fortsätter i ett separat möte med de som är 

extra intresserade av ämnet. 

För att inte förlora kompetens arbetar SCB mycket med utveckling. Det 

är inte heller en allmän neddragning, till exempel BAS är en produkt 

som kommer fortsätta att utvecklas. Det ska också bli ett större inslag 

av till exempel analys och SCB:s ambition att rikta sig mer till experter 

ger utvecklingsmöjligheter främst för ämnes- och metodstatistiker.  

BAS är mycket viktig för användare och målet är att det ska bli officiell 

statistik och publiceras månatligen. 
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3. Nästa möte 
Nästa ordinarie användarråd planeras till den 11 maj 2023 på 

förmiddagen. Det är troligen ett gemensamt möte tillsammans med 

användarrådet för levnadsförhållanden och jämställdhet. 

Daniel Levisson, Jonathan Fransson och Bengt Eriksson kallas till ett 

separat möte för att diskutera de regionala framskrivningarna. 

 


