
Tips som förenklar uppgiftslämnandet 
 

Tipsen är baserade på intervjuer med uppgiftslämnare. 

 

 Uppdatera era kontaktpersoner 

Om ni bytt kontaktpersoner ska detta uppdateras via länken på uppgiftslämnarsidan 

www.scb.se/ rskommuner för att säkerställa att information som skickas ut från SCB når 

rätt person. (Användar-id  och lösenord  skickas i slutet av september per mejl till 

kontaktpersonen för Huvud-RS och till ekonomichefen). 

 

 Informera ekonomerna om nyheter 

Informera ekonomerna på förvaltningarna om nyheter i RS-blanketten i god tid .  

 

 Förbered så mycket som möjligt 

De kommuner som lämnar in tid igast berättar att de börjar förbereda sig redan i 

november. Förbered  genom att informera om nyheter, upprätta tidsp lan, uppdatera 

hjälpsystem och göra uttag för att se att allt fungerar. 

 

 Förbered ert redovisningssystem och er kodplan 

Inför nytt bokslutsår behöver systemet uppdateras med nyheter i RS. Information om 

nyheter inför kommande år redovisas på SCB:s uppgiftslämnarsida i oktober-november. 

 

 Uppdatera hjälpsystem 

Om ni använder hjälpsystem kan med fördel nyheter läggas in i förtid , innan  RS-

blanketten skickats ut av SCB. Prova att göra uttag för att se att det fungerar. Gå genom 

fasta fördelningar så att de är aktuella. 

 

 Gör en tidsplan för arbetet 

Det finns stora fördelar med att upprätta och följa en detaljerad  tidsplan . Ett tips är att 

kontaktpersonen för RS sätter ihop en tidsplan som redovisar vecka för vecka vad  som 

ska göras. 

 

 Skriv en lathund för RS-arbetet 

Eftersom arbetet med RS ofta är mycket personberoende kan en lathund underlätta 

arbetet om ansvarig person slutar eller blir sjuk. 

 

 Ordna ett startmöte med ansvariga kontaktpersoner 

Vid mötet kan tidsplan och nyheter gås genom. Stäm av med varandra under arbetet för 

att se till att tidsplanen kan hållas. 

 

 Informera närmaste chef om RS-arbetet 

Om chefen redan från början är informerad  finns en ökad förståelse för att tid  och 

resurser måste avsättas för arbetet. 

http://www.scb.se/rskommuner


 

 

 RS-uppgifter kan användas för verksamhetsuppföljning 

Uppgifter från RS publiceras på SCB:s produktsida: http:/ / www.scb.se/ oe0107. I  

KOLADA publiceras nyckeltal från RS som kan användas till jämförelse med andra 

kommuner. 

 

 

http://www.scb.se/Pages/Product____11894.aspx

