Tips som förenklar uppgiftslämnandet
Tipsen är baserad e på intervjuer m ed uppgiftslämnare.


Uppdatera era kontaktpersoner
Om ni bytt kontaktpersoner ska d etta uppd ateras via länken på uppgiftsläm narsid an
w w w .scb.se/ rskom m uner för att säkerställa att inform ation som skickas ut från SCB når
rätt person. (Använd ar-id och lösenord skickas i slutet av september per m ejl till
kontaktpersonen för H uvud -RS och till ekonom ichefen).



Informera ekonomerna om nyheter
Inform era ekonom erna på förvaltningarna om nyheter i RS-blanketten i god tid .



Förbered så mycket som möjligt
De kom m uner som lämnar in tid igast berättar att d e börjar förbered a sig red an i
novem ber. Förbered genom att inform era om nyheter, upprätta tid sp lan, uppd atera
hjälpsystem och göra uttag för att se att allt fungerar.



Förbered ert redovisningssystem och er kodplan
Inför nytt bokslutsår behöver system et uppd ateras m ed nyheter i RS. Inform ation om
nyheter inför kom m and e år red ovisas på SCB:s uppgiftslämnarsida i oktober-novem ber.



Uppdatera hjälpsystem
Om ni använd er hjälpsystem kan m ed förd el nyheter läggas in i förtid , innan RSblanketten skickats ut av SCB. Prova att göra uttag för att se att d et fungerar. Gå genom
fasta förd elningar så att d e är aktuella.



Gör en tidsplan för arbetet
Det finns stora förd elar m ed att upprätta och följa en d etaljerad tid splan . Ett tips är att
kontaktpersonen för RS sätter ihop en tid splan som red ovisar vecka för vecka vad som
ska göras.



Skriv en lathund för RS-arbetet
Eftersom arbetet med RS ofta är m ycket personberoend e kan en lathund und erlätta
arbetet om ansvarig person slutar eller blir sjuk.



Ordna ett startmöte med ansvariga kontaktpersoner
Vid m ötet kan tid splan och nyheter gås genom . Stäm av m ed varand ra und er arbetet för
att se till att tid splanen kan hållas.



Informera närmaste chef om RS-arbetet
Om chefen red an från början är inform erad finns en ökad förståelse för att tid och
resurser m åste avsättas för arbetet.



RS-uppgifter kan användas för verksamhetsuppföljning
Uppgifter från RS publiceras på SCB:s prod uktsida: http:/ / w w w .scb.se/ oe0107. I
KOLADA publiceras nyckeltal från RS som kan använd as till jäm förelse med and ra
kom m uner.

