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Sammanfattning

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent.
SCB ställer sig inte bakom utredningens förslag att arbetet med den
gemensamma informationsmodellen ska delfinansieras genom
neddragningar hos SCB, eftersom det ej innebär någon
effektiviseringsvinst för den egna myndigheten.
När det gäller ett gemensamt register så är det av stor vikt att SCB:s
allmänna företagsregister används som minsta gemensamma
nämnare för att möjliggöra kopplingar mellan olika statistikområden.
SCB:s utförarregister kan användas som urvalsram för studier inom
välfärdsområdet och för kopplingar mellan olika statistikundersökningar och ämnesområden. SCB förordar att arbetet med ett
komplett utförarregister utgår från SCB:s allmänna företagsregister
samt SCB:s befintliga utförarregister.
SCB ser positivt på möjligheten att utveckla en population över det
civila samhället som kan tas fram genom SCB:s allmänna
företagsregister. SCB håller med om att det är viktigt att
kvalitetssäkra arbetet och få legitimitet för populationen genom att
involvera forskare med specialkompetens inom området. Om det
tillsätts en utredning för att ta fram ett rättssäkert system för
idéburna aktörer kopplat till statistik bör SCB involveras i ett tidigt
skede.
SCB ser positivt på att bistå Skolverket och Socialstyrelsen i deras
arbete med att särredovisa den idéburna sektorn.
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Allmänna synpunkter

Innan arbete påbörjas med ett gemensamt register är det viktigt att
beakta den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj
2018 och då ersätter de nationella reglerna inom EU.
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Idéburen sektor

SCB har ett regeringsuppdrag att ta fram statistik över det civila
samhället. I och med uppdraget har SCB utvecklat en population
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över det civila samhället, vilken tas fram på organisationsnummernivå. Förfarandet möjliggör koppling till annan statistik, som
exempelvis utförarregistret och ekonomisk statistik. SCB har på
grund av statistiksekretess inte kunnat lämna ut populationen. Det
finns dock ett stort allmänintresse av idéburen sektor så SCB ser nu
över vad som skulle kunna vara möjligt att ta fram enbart med hjälp
av SCB:s allmänna företagsregister. Information från företagsregistret
får lämnas ut på mikronivå enligt förordningen om det allmänna
företagsregistret (1984:692). Metoden för att ta fram en sådan
population kan med fördel diskuteras med forskare inom området
idéburen sektor.
Om det tillsätts en utredning för att ta fram ett rättssäkert system för
idéburna aktörer kopplat till statistik bör SCB involveras i ett tidigt
skede.
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Register

4.1
Enheter i ett gemensamt register
För att få en bättre uppföljning av kvalitén i välfärden så lyfter
utredningen fram behovet av ett komplett utförarregister. SCB ställer
sig positiv till det. SCB vill poängtera vikten av att utgå från SCB:s
allmänna företagsregister i arbetet med att etablera en minsta
gemensam enhet på nationell nivå. Om det finns behov att bryta ner
information på finare enheter ska de vara möjliga att aggregera till
enheter som finns i allmänna företagsregistret. Det säkerställer att
information kan återanvändas och delas mellan myndigheter samt
skapar förutsättningar för att samanvända information med annan
statistik genom kopplingar till det statistiska företagsregistret. Det
senare regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
177/2008. Syftet med förordningen är att säkerställa att statistiska
jämförelser är möjliga både nationellt och internationellt.
Det är också angeläget att legala förutsättningar finns, dvs. att utbyte
av den här typen av registerinformation mellan myndigheter
omfattas av lagar och förordningar. Det är en förutsättning för att
registret ska hålla en bra kvalité. Den information som finns i
företagsregistret får lämnas ut på mikronivå enligt förordningen om
det allmänna företagsregistret (1984:692). Statistiksekretess gäller för
övriga uppgifter på SCB.

4.2
SCB:s utförarregister
I avsnitt 10.5.2 nämner utredningen möjligheten att avveckla
utförarregistret. Utförarregistret innehåller en delmängd av de
enheter som finns i SCB:s allmänna företagsregister, men med utökad
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information om hur mycket köp av verksamhet som kommuner och
landsting köpt från utföraren. Därmed kan utförarregistret användas
som en urvalsram för ytterligare studier inom välfärdstjänstområdet
inom SCB. Det har dock inte funnits legala förutsättningar för andra
myndigheter och organisationer att ta del av registret, vilket vore
angeläget. SCB anser därför att frågan om tillgången till
utförarregistret måste utredas.
Då utförarregistret finns på organisationsnummernivå möjliggör det
kopplingar mot annan statistik på SCB, bland annat kan det civila
samhällets population kopplas ihop med utförarregistret. Det gör det
möjligt att dela upp utförarna i vinstdrivande och icke-vinstdrivande
organisationer. SCB förordar av dessa skäl att arbetet med ett
komplett utförarregister utgår från SCB:s allmänna företagsregister
samt SCB:s befintliga utförarregister.
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Kostnader för myndigheter

Utredningen bedömer att en gemensam informationsmodell skulle
effektivisera arbetet på flera myndigheter. SCB är positiv till en
gemensam informationsmodell, men anser inte att det innebär någon
effektiviseringsvinst för den egna myndigheten. SCB har redan en
förteckning över de enheter som det enligt olika förordningar ska
redovisas statistik på. SCB ställer sig därmed inte bakom
utredningens förslag att arbetet ska delfinansieras genom
neddragningar hos SCB.
SCB ser positivt på att bistå Skolverket och Socialstyrelsen i att
redovisa idéburen sektor särskilt i statistiken. Det är dock av
avgörande betydelse att uppgifterna hos dessa myndigheter finns på
organisationsnummernivå.
Beslut i detta ärende har avgjorts av ställföreträdande generaldirektör
Folke Carlsson i närvaro av biträdande avdelningschef Jens Olin,
biträdande avdelningschef Stina Andersson samt enhetschef Katarina
Wizell och handläggare Mats Wagndal, föredragande.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Folke Carlsson

Mats Wagndal

Katarina Wizell

