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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Socialtjänst
A.2 Statistikområde
Individ och familj
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja
A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik
Nej
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Kontaktperson: Gerd Skans
Telefon: 08/55 55 3219
Telefax: 08/55 55 3559
e-post: gerd.skans@sos.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: INREGIA
Kontaktperson: Cecilia Bäckström
Telefon: 08/737 2626
Telefax: 08/737 4460
e-post: cecilia.backstrom@inregia.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (1992:89) om den officiella statistiken
och förordningen
A.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).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och
förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
A.8 Gallringsföreskrifter
Primärmaterialet får vi besked om till våren 2000. Vi begär gallring 1 år efter

publicering för icke individbaserad statistik.
A.9 EU-reglering
Inga EU-krav.
A.10 Syfte och historik
Statistik finns från 1975. Belysa omfattningen av kommunernas verksamheter
inom familjerätten.
A.11 Statistikanvändning
Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering,
utvärdering och uppföljning av verksamheten. Den ger även underlag för
forskning, opinionsbildning och politisk verksamhet.
A.12 Uppläggning och genomförande
Postenkät. Årsvis. Totalundersökning.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
----

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
---1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
----1.1.1 Objekt och population
Barn som varit aktuella för utredning inom familjerätten.
1.1.2 Variabler
Barn som under 1998 varit aktuella för samarbetssamtal samt barn för vilka
samarbetssamatl avslutats under 1998 fördelade efter resultat av samtalet, d v s
om föräldrarna enats eller ej.
Barn som under 1998 varit aktuella för sanbbupplysning
Barn som under 1998 varit föremål för vårdnadsutredning och/eller
umgängesutredning
Barn som under 1998 varit föremål för medgivandeutredning i anlutning till
internationella adoptioner.
Barn för vilka faderskapet fastställs under 1998 och antal barn för vilka
föräldrarna under 1998 anmält gemensam vårdnad i samband med
faderskapsbekräftelse.
Barn födda i Sverige för vilka socialnämnden lämnat yttrande om adoption
enligt 4kap 10§ FB.
1.1.3 Statistiska mått
Det använda statistiska måttet är summa/aggregat.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Län, riket samt kommunstorlek.

1.1.5 Referenstider
Referensperioden är år 1998 och för vissa variabler den 31 december 1998.
1.2 Fullständighet
God
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Uppgifterna insamlas från kommuner med varierande organisation och rutiner,
vilket kan leda till skilda tolkningar av efterfrågade uppgifter. Enkäten omfattar
uppgifter från olika förvaltningar i de flesta kommuner. Detta medför att
uppgifterna sammanställs av personer som inte alltid helt kan värdera
rimligheten i de lämnade uppgifterna. Flera kommuner har uppgivit att de har
haft problem med att ta fram statistiken ur sina administrativa system.
2.2 Osäkerhetskällor
I flera kommuner utgår den interna familjerättsstatistiken från ärenden, vilket
innebär att en familj utgör ett ärende oavsett hur många barn som finns i
familjen. Detta har lett svårigheter att i efterhand få fram uppgifter om antalet
barn och risk finns för att felaktiga siffror lämnas. Mätfel.
2.2.1 Urval
Totalundersökning
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
Mätfel
2.2.4 Svarsbortfall
Samtliga kommuner har besvarat enkäten. Visst bortfall förekommer på enstaka
variabler.
2.2.5 Bearbetning
Inga kända
2.2.6 Modellantaganden
---2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
---3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årligen
3.2 Framställningstid
5 månader
3.3 Punktlighet
Publicering sker i stort enligt publiceringsplan

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Tidigare år har uppgifter om fastställande av faderskap och om barn för vilka
socialnämnden lämnat yttrande till adoption enligt föräldrabalken (4kap 10§)
ingått i statistiken. Övriga uppgifter i föreliggande rapport har inte tidigare
efterfrågats till den officiella statistiken.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Viss möjlighet till jämförelser med motsvarande statistik i andra länder,
framförallt de nordiska.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Används som i den ekonomiska statistiken (Kommunernas RS)
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
SoS-publicering. Publikationen kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst
08-795 23 30. Dessutom på Socialstyrelsens hemsida http://sos.se/statistik
5.2 Presentation
Publikationen består huvudsakligen av tabeller samt inledande textavsnitt som
består av statistikens historia, innehåll, bearbetning och kvalitet.
5.3 Dokumentation
Registerdokumentation finns och kan beställas från Socialstyrelsen.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Vissa möjligheter till specialkörningar finns. Pga att uppgifterna samlas in på
aggregerad nivå är dock redovisningsmöjligheterna begränsade.
5.5 Upplysningstjänster
Gerd Skans S/Statistikenheten, Telefon:08/55 55 3219

