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Avser perioden: april – september 2021 
 

Myndighet Produktkod Produktnamn Beskrivning av ändring 

    

Energimyndigheten EN0124 Produktion och användning av biogas 
och rötrester 

Ändring av produkt Ny benämning 
svenska: Produktion av biogas och 
rötrester. Ny benämning engelska: 
Production of biogas and digestates. 
Tidigare har publikationen enbart 
redovisat den inhemska 
biogasproduktionen och dess 
användning samt vilka kvantiteter av 
rötrester som har använts för denna 
biogasproduktion. Men på senare tid 
har det gjorts ett tillägg i publikationen 
av importerad biogas till Sverige. Därför 
är det Energimyndighetens slutsats att 
statistikprodukten bör heta ”Produktion 
av biogas och rötrester” då det är den 
producerade biogasen vi ger 
information om. 

Energimyndigheten EN0106 Kvartalsvis bränslestatistik Uppdatering av föreskrift gällande 
uppgiftsskyldighet Den reglerande 
föreskriften för uppgiftsskyldighet är 
numera STEMFS 2020:13. 

Energimyndigheten EN0307 Trädbränsle-, torv- och avfallspriser Ändring av produkt. Ny benämning 
engelska: Wood fuel, peat and waste 
prices. Produktens benämning 
ändrades redan tidigare i år. Dock föll 
den engelska benämningen bort och 
registreras därför nu istället.  

Medlingsinstitutet AM0106 Lönestrukturstatistik, primärkommunal 
sektor 

Ändring av produkt Ny benämning 
svenska: Lönestrukturstatistik för 
kommuner. Ny benämning engelska: 
Wage and salary structures and 
employment in the municipalities 

Naturvårdsverket MI0110 Kvartals- och preliminära årsvisa 
utsläpp av växthusgaser 

Ändring av produkt: Ny benämning 
svenska: Preliminära årsvisa utsläpp av 
växthusgaser; Ny benämning engelska: 
Preliminary yearly emissions of green 
house gases; Ändringen görs då från 

SCB 
Staben 
Sektionen för kvalitet och nationell samordning 
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och med i år endast årliga siffror 
publiceras. 

SCB BO0101, BO0102, 
BO0701 

 Uppdatering av föreskrift gällande 
uppgiftsskyldighet: Den nya 
föreskriften är SCB-FS 2021:15 för 
nämnda produkter. 
 

SCB NV0201 Omsättningsstatistik Ändring av produkt. Ändring av 
produktstatus från Under uppbyggnad 
till Aktiv. Ny benämning svenska: PIN. 
Ny benämning engelska: PIN. 
Uppdatering av referensår till 2000. 

SCB UF0503 Sysselsättning och inkomster efter 
avslutad utbildning 

Ändring av produkt: Ny benämning 
engelska: ”Employment and income 
after completed education” 

Skolverket UF0139 Etablering på arbetsmarknaden och 
fortsatta studier efter gymnasieskolan 

Ny produkt. Benämning svenska: 
”Etablering på arbetsmarknaden och 
fortsatta studier efter 
gymnasieskolan”. Benämning 
engelska: ”Establishment in the labour 
market and education after upper 
secondary school”  

Socialstyrelsen HS0103 Statistik om amning Ändring av produkt. Uppdelningen på 
"Enbart ammade" respektive "Delvis 
ammade" vid åtta respektive 12 
månader tas bort. Endast den 
sammanslagna kategorin "Enbart eller 
delvis ammade" kvarstår för de aktuella 
mätåldrarna.  

Socialstyrelsen SO0207 Statistik om förvaltningsrättsbeslut 
enligt LVM 

Nedläggning av produkt Produkten 
ingår sedan publicerings-år 2020 i 
produkten SO0202 – Statistik om 
insatser till vuxna personer med 
missbruk och beroende 

Socialstyrelsen SO0208 Statistik om missbrukarvård enligt 
LVM 

Nedläggning av produkt Produkten 
ingår sedan publicerings-år 2020 i 
produkten SO0202 – Statistik om 
insatser till vuxna personer med 
missbruk och beroende 

    

 


