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Statistik om personal hos alternativa utförare i
kommunalt finansierad verksamhet
Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan 2012 i uppdrag att årligen tillhandahålla en
population över alternativa utförare inom vård, skola och omsorg. Utförarna ska, så
långt det är möjligt, kunna identifieras i SCB:s registerstatistiska system för att göra
det möjligt att särredovisa viss reguljär statistik för den utpekade populationen.
SCB har också haft i uppdrag att utveckla statistik om personal i kommunalt
finansierad verksamhet. Statistiken ska baseras på uppgifter från Utförarregistret och
redan befintliga register på SCB.
Uppgifter om antal förvärvsarbetande hos alternativa utförare i kommunalt
finansierad verksamhet publiceras som exceltabeller uppdelat efter köp gjorda av
kommuner och landsting. Uppgifterna redovisas efter ålder, kön, utbildningsnivå
samt svensk och utländsk bakgrund. Statistiken baseras på en schablonberäkning
utifrån köpebelopp och antalet förvärvsarbetande på arbetsstället enligt den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Framställning
Uppgifterna om personal hos alternativa utförare inom vård, skola och omsorg
baseras på uppgifter från Utförarregistret och RAMS på SCB. Det innebär att det
inte sker någon egen insamling för att ta fram uppgifterna utan de baseras på redan
befintlig statistik.
Från Utförarregistret hämtas uppgifter om vilken kommun eller vilket landsting som
är köpare, vilket företag och arbetsställe (cfar-nummer 1 och organisationsnummer)
som de har köpt verksamhet av samt för vilket belopp. Uppgifterna i Utförarregistret
matchas sedan mot RAMS.
RAMS syftar till att mäta befolkningens sysselsättning och innehåller en koppling
mellan alla individer som klassificerats som förvärvsarbetande och det arbetsställe
där de har sin huvudsakliga sysselsättning. Denna koppling består av personnummer
för individen och cfar-nummer respektive organisationsnummer för företaget. Från
RAMS används endast arbetsställen inom näringsgrenarna vård, skola och omsorg 2.
Mätperioden för RAMS är november månad respektive år.
I de fall organisationsnummer och cfar-nummer överensstämmer mellan de båda
källorna Utförarregistret och RAMS finns en direkt koppling mellan
undersökningarna. Ungefär två tredjedelar av de företag som kan matchas mot
RAMS matchar på cfar-nummer och organisationsnummer.
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Identitet för arbetsställe
SNI2007 mellan koderna 85 till 88

Sida

2 (3)

I de fall det inte finns en direkt koppling t.ex. beroende på att organisationsnumret
från Utförarregistret inte finns i RAMS eller den kommun eller landsting som
lämnat uppgift om köp av verksamhet inte har angivet från vilket arbetsställe man
köpt verksamhet görs ett matchningsarbete på SCB. Detta matchningsarbete syftar
till att utifrån vissa kriterier välja det arbetsställe som utifrån den köpande
kommunen/landstinget är det mest sannolika att man köpt verksamhet ifrån. I och
med att valet av ett eller flera arbetsställen görs på SCB och inte av
uppgiftslämnaren själv kan det finnas viss osäkerhet i uppgiften.
Går det inte att hitta någon matchning får det i statistiken om personal i kommunalt
finansierad verksamhet anses som ett outnyttjat belopp.
Det finns också poster där det finns en matchning men det belopp som köpet avser
är högre än antalet personer som enligt RAMS förvärvsarbetar på arbetsstället. Detta
innebär att en del av köpebeloppet kommer anses som outnyttjat. För mer
information om beräkningen av antalet förvärvsarbetande hos alternativa utförare
inom vård, skola och omsorg se nedan.
Beräkning av antalet förvärvsarbetande
Eftersom det inte i samtliga fall rör sig om köp av hela verksamheter från
kommuner/landsting samt att flera kommuner och landsting kan köpa verksamhet av
samma utförare så finns det ingen möjlighet att veta vilka de individer är som
respektive kommun eller landsting har finansierat. Så för att kunna beskriva de
personer som förvärvsarbetar på arbetsställen med kommunal finansiering görs en
schablonberäkning.
För att välja ut det antalet personer på arbetsstället som anses finansieras av
kommuner och landsting skapas en schablon för arbetsställets totala kostnad.
Schablonen grundar sig i arbetsställets lönekostnader 3 och räknas upp med en
branschspecifik lönekvot som vi får från undersökningen Företagens ekonomi
(FEK).
Det totala köpebeloppet som hämtas från Utförarregistret jämförs med totala
lönekostnaden på varje arbetsställe. Överskrider köpebeloppet kostnaderna så väljer
vi att alla som klassificerats som förvärvsarbetande på arbetsstället i RAMS ingår i
statistiken. Täcker köpebeloppet endast en del av kostnaderna väljs en lika stor del
av antalet förvärvsarbetande ut. Fördelningen av kön och andra bakgrundsvariabler
utvalda på arbetsstället sker proportionellt mot fördelningen på arbetsstället enligt
RAMS.
För köp av verksamhet från enskild näringsidkare gäller andra regler, där anses ett
köpebelopp på 250 000 kronor täcka en hel förvärvsarbetande.
Kommande undersökningsomgångar
Uppgifter om personal hos alternativa utförare i kommunalt finansierad verksamhet
kan publiceras först efter att RAMS 2018 publiceras den 28 november 2019.

För frågor kontakta
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För lönekostnad används summerad kontant bruttolön från kontrolluppgiften.
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Sofia Löfgren, Statistiska centralbyrån
Telefon: +46 010-479 65 86
e-post: sofia.lofgren@scb.se

