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Inledning
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här behov av finansiering
utöver SCB:s befintliga ram.
SCB:s verksamhet påverkas i mycket hög grad av förändrade och ökade
krav på EU-anpassningar av statistiken samt de nya kraven på fritt
tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder enligt Öppna
data-direktivet.
SCB står inför stora utmaningar. Samhällets behov av oberoende
statistik och data är stort. Den digitala strukturomvandlingen innebär
både möjligheter och utmaningar och alla världens statistikmyndigheter
står inför en rad nya utmaningar för att kunna vara relevanta i
framtiden som producenter av oberoende officiell statistik. För SCB:s
del handlar det om att bli ännu vassare på att hantera data som en
strategisk resurs och dra nytta av digitaliseringens möjligheter
tillsammans med andra myndigheter och aktörer inom ramen för de
olika initiativ som pågår nationellt.
Statistikframställningen behöver också utvecklas; bl.a. handlar det om
att utveckla dialogen med användarna för att bättre förstå behoven, att
gå från mindre statistikprodukter till ämnesövergripande
statistikområden med samordnad data, att göra statistiken mer
tillgänglig och begriplig för alla medborgare genom att t.ex.
tillgängliggöra den på lägre lokal nivå så att medborgarna känner igen
sig och att utveckla den analytiska förmågan. Det handlar också om att
utveckla de statistiska metoderna och att gå från direktinsamlad data
genom enkät och intervju till användning av register och andra nya
datakällor som finns i samhället. Till detta kommer en ambition att
tillgängliggöra mer statistik och data som öppen fritt tillgänglig data.
Särskilt pandemin har visat på vikten och behoven av aktuell och
internationellt jämförbar statistik och detta är också centrala
utvecklingsområden.
Inriktningen finns i SCB:s strategi och nödvändig utveckling i alla
dimensioner pågår. Utan ytterligare finansiering för nedanstående
områden äventyras både den nödvändiga förnyelsen samt statistik som
inte är EU-reglerad. Även den kostsamma direktinsamlingen som till
stor del är EU-reglerad inom bl.a. arbetskraftsundersökningen (AKU)
behöver i så fall ses över.
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Finansieringsbehov åren
2022-2024
SCB:s finansieringsbehov 2022-2024 i sammandrag
SCB vill bidra till att Sverige kan nyttja potentialen av data som
strategisk resurs, något som kan möjliggöras genom att göra allmänna
företagsregistret till öppna data inom grunddatadomän företag, där
SCB är en grunddataproducent tillsammans med Bolagsverket m.fl.
Uppbyggnaden av den digitala infrastrukturen för informationsutbyte
hindras när t.ex. SCB måste ta avgifter för andra myndigheters
nyttjande av företagsuppgifter till följd av förordningen (1984:692) om
det allmänna företagsregistret.
Som medlem i EU har Sverige skyldighet att genomföra en folk- och
bostadsräkning, Census. I Sverige är Census helt registerbaserad. SCB
redovisar vilka insatser som behövs för att klara kraven samt behov av
tillfälliga medel för att genomföra Census 2021.
I enlighet med EU-förordning, 2019/2152 European Business Statistics
(EBS) med Genomförandeakten 2020/1197, kommer samtliga EU-länder
behöva utbyta mikrodata om export. Importdata (spegelstatistik)
kommer således att samlas in via ett nytt EU-gemensamt system, Micro
Data Exchange (MDE), f.d. SIMSTAT. Lagstiftningen omfattar också
tulldatautbyte där viss mikrodata som behövs för MDE ska utbytas s.k.
Customs Data Exchange (CDE). För att säkra kvaliteten i den nationella
statistiken redovisar SCB behov av tillfälliga medel.
Statistik över utrikeshandel med tjänster (UHT) produceras av SCB på
uppdrag av Riksbanken och är således inte anslagsfinansierad officiell
statistik. EBS innebär nya EU-krav även för UHT och frågan har väckts
om Riksbankens ansvar för dessa krav, som går utöver de som fastställts
i Betalningsbalansen. Det har konstaterats att Riksbankslagen inte
tillåter Riksbanken att samla in data som krävs för de nu föreslagna
utökningarna. SCB behöver därmed medelstillskott för att kunna göra
nödvändiga anpassningar i enlighet med EBS.
Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en
statistisk standard som används för att klassificera enheter som företag
och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. SNI är en viktig
klassifikation för bland annat ekonomisk statistik. Den gör det möjligt
att jämföra och analysera data både nationellt och internationellt samt
över tid. Den kan också användas för administrativa ändamål.
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SNI ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och
utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE. En arbetsgrupp på Eurostat
kommer att presentera ett utkast till revision under 2021. När förslaget
är beslutat ska de nationella revisionerna starta.
SCB har hittills fått finansiering för genomförande av undersökningarna
Vuxnas deltagande i utbildning (AES) och Personalutbildning i
företagen (CVTS) via medel från fackdepartement. Genom att detta är
återkommande undersökningar som Sverige är ålagda att genomföra
föreslås varaktig finansiering inom ramanslaget.
SCB har, i dialog med arbetsmarknads- och socialdepartementet samt
andra centrala användare av statistiken, utrett framtiden för
Undersökningarna av Barns levnadsförhållanden (Barn-ULF).
Bakgrunden är att undersökningen har stora problem med kvaliteten i
statistiken. Utredningens resultat är att en fristående undersökning ger
bättre statistik och att den framtida Barn-ULF:en ska genomföras vart
tredje år med start 2022.
SCB vill också bidra till att öka användningen och nyttan av statistik och
indikatorer, där Agenda 2030 är en möjliggörare. I nära samverkan med
den nationella samordnaren för Agenda 2030 har SCB tagit fram en
första version av ett verktyg som ska fyllas med statistik vilket kommer
att publiceras i mars i år. Det är angeläget att verktyget kan underhållas
och vidareutvecklas framöver.
Behov av medelstillskott 2022-2024, tkr
2022

2023

2024

21 200

17 600

17 600

Census 2021
- varav 4 900 tkr tillfälliga medel 2022-2023

5 700

5 700

800

Effekter på nationell statistik vid införande av
Micro Data Exchange (MDE) inklusive Customs
Data Exchange (CDE)

3 000

3 000

3 000

EBS anpassning av utrikeshandel med tjänster

2 200

3 300

2 000

Revision av SNI

4 500

9 000

8 000

Undersökningen om Vuxnas deltagande i
utbildning (AES) 1
- varav 7 200 tkr tillfälliga medel 2022

9 070

1 870

1 870

820

820

820

4 200

0

0

Det allmänna företagsregistret

Undersökningen om Personalutbildning (CVTS) 2
Nya Barn-ULF
Agenda 2030 – webben
Totalt

6

500

500

500

51 190

41 790

34 590

1

Tidigare års undersökning har delfinansierats via medel från Utbildningsdepartementet.

2

Tidigare års undersökning har delfinansierats via medel från Utbildningsdepartementet.
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Finansieringsbehov för åren 2022–2024 – fördjupning
I bilaga Produktöversikt återfinns kompletterande beskrivningar.
Förändrad finansieringsmodell för SCB:s allmänna företagsregister
Nyttan med öppna data
SCB har en central roll för att främja innovation och företagsklimat.
Detta sker redan idag genom den statistik som finns fritt tillgänglig.
Genom att ytterligare bredda utbudet av avgiftsfri statistik, s.k. öppen
data och genom fri tillgång till det allmänna företagsregistret möjliggörs t.ex. tjänsteinnovation som i sin tur främjar kunskapsintensivt
företagande och tillväxt.
Många av de myndigheter som använder företagsuppgifter använder
dem i sin dagliga myndighetsutövning bl.a. för tillsynsverksamhet, i
utredningar etc. Detta innebär att informationen är nödvändig för att de
ska kunna uppfylla delar av sitt myndighetsuppdrag. Många statliga
myndigheter köper företagsuppgifterna direkt från SCB eller via
återförsäljare. Dessutom använder kommuner informationen främst till
att få en uppdaterad bild över hur näringslivet ser ut i kommunen.
Att göra det allmänna företagsregistret fritt tillgängligt skulle öka
samhällsnyttan. Om registret används som bas för samtliga
företagsuppgifter och blir fritt tillgängligt för både offentlig sektor,
företag och medborgare bidrar detta till bättre utnyttjande av statens
resurser, effektivare hantering, minskade kostnader och kvalitetssäkring
av företagsuppgifter. Nettokostnaden för staten för att göra
företagsregistret fritt tillgängligt blir betydligt lägre än SCB:s äskande
eftersom det för andra ändamål frigör de medel som myndigheter idag
använder för att köpa företagsuppgifter direkt från SCB eller via
återförsäljare.
Förutsättningar idag
I SCB:s allmänna företagsregister finns uppgifter om Sveriges alla
företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. Registret
uppdateras kontinuerligt med uppgifter från Skatteverket och Bolagsverket. Därutöver hämtas information in via enkät från SCB samt från
feedback från interna och externa användare. Det allmänna
företagsregistret är ursprungskällan till många andra företagsregister,
både hos myndigheter och privata aktörer.
Registret ska enligt förordningen (1984:692) om det allmänna
företagsregistret förse det statistiska företagsregistret med data
gällande objekt och populationer. Registret är också basen för den
ekonomiska statistiken. Det är härifrån som uppgifter om objekt och
populationer hämtas. Registret används som urvalsram och är en viktig
del av den statistiska infrastrukturen.
Det allmänna företagsregistret har en omfattande uppdragsverksamhet.
Enligt förordningen ska SCB ta ut avgifter för uttag ur registret och
dessa avgifter finansierar produktion/framställning av företagsregistret
SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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motsvarande 60 % av kostnaden. Övriga 40 % finansieras idag med
anslag. Kostnadsfördelningen har godkänts av Ekonomistyrningsverket
(ESV).
Registret som en del i grunddatadomän företag
SCB anser det viktigt att DIGG och berörda myndigheter som ansvarar
för att etablera grunddatadomäner och en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur får en långsiktigt stabil finansiering för genomförandet av
förslagen i uppdragen. De finansieringsbehov som äskas av SCB
möjliggör för myndigheten att kunna bidra som grunddatadomänproducent med de uppgifter som finns i allmänna företagsregistret.
Det finns en stor efterfrågan på uppgifter från det allmänna företagsregistret från både myndigheter och privata aktörer. SCB är en av
producenterna i Bolagsverkets tjänst, Sammansatt Bastjänst över
grundläggande uppgifter (SSBTGU).
Uppgifterna från allmänna företagsregistret kan dock bara i nuläget
användas i den ena av tjänstens två användningsområden, den delen
där enskilda företag kan låta tjänsten förifylla grundläggande uppgifter
om företaget i valda e-tjänster. I det andra användningsområdet, där
myndigheter kan få direktåtkomst till uppgifter för användning i t.ex.
egna verksamhetssystem så är det, med nuvarande finansieringsmodell
för registret, inte möjligt att hämta hem uppgifter från allmänna
företagsregistret.
Påverkan av EU:s öppna data-direktiv och den nationella öppna datalagen
Det är sårbart att basen i den ekonomiska statistiken är beroende av
uppdragsintäkter. SCB:s övriga basregister (Registret över rikets
totalbefolkning och Fastighetsregistret) finansieras via ram-anslaget.
SCB hör till den kategori av myndigheter som i högre grad än andra
kommer att påverkas av Öppna data-lagens förslag. De föreslagna
bestämmelserna om särskilt värdefulla datamängder kommer att få
stora konsekvenser för SCB. Innehållet i det allmänna företagsregistret
utgör en av dessa datamängder och SCB har bidragit med underlag till
utredningen gällande Öppna data-lagen.
För att kunna bibehålla kvaliteten i registeruppgifterna kommer
avgiftsfinansieringen behöva ersättas med anslag. Myndigheten
kommer även att vara i behov av investeringar för att möta de nya
kraven på tillgängliggörande av berörda datamängder.
SCB:s äskande för att kunna göra det allmänna företagsregistret fritt
tillgängligt
• För att helt kunna finansiera det allmänna företagsregistret med
anslag har SCB behov av ett medelstillskott på 17,6 mnkr årligen
från 2022.
• För att utveckla en webbtjänst för egna uttag behöver SCB 3,6 mnkr
i tillfälliga medel för 2022.
8
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Genomförande av Census 2021
Enligt ett riksdagsbeslut år 1995 ska folk- och bostadsräkningar baseras
på uppgifter från register. Det som framför allt möjliggjort registerbaserade folk- och bostadsräkningar är det lägenhetsregister som byggts
upp av Lantmäteriet och den folkbokföring på lägenhet som
Skatteverket genomfört. Baserat på dessa registeruppgifter ansvarar
SCB för att ta fram hushålls-, boende- och bostadsstatistik av god
kvalitet utifrån de EU-reglerade kraven.
Som medlemsland i EU har Sverige skyldighet att genomföra en Census.
Den första registerbaserade Census avser 2011. Nästa Census ska avse
2021. Syftet med Census är att ge möjlighet till jämförelser mellan
länder och regioner inom EU. Det ställer krav på att Censusdata tas fram
i form av fördefinierade mångdimensionella tabeller, s.k. hyperkuber,
som i sin tur är uppdelade på delkuber.
Det är stora förändringar i Census 2021 jämfört med Census 2011. Vissa
definitioner av variabler och flertalet värdemängder har förändrats. Alla
leveranser till Eurostat i form av s.k. hyperkuber inklusive delkuber har
förändrats. För att klara detta behövs it-relaterad utveckling av
produktionssystemen. Förändringarna innebär också en ny statistikleverans av tretton variabler på km-rutor. Eurostat har dessutom tagit
fram rekommendationer för röjandekontroller, vilket innebär en
förändring för SCB jämfört med 2011. Vidare kommer officiell statistik
från Census 2021 att publiceras nationellt i samband med
redovisningen, vilket är nytt jämfört med Census 2011.
Huvudprojektet för Census 2021 löper under flera år med start under
2020 fram till senast den 31 mars 2024. Vilket är senaste datum för
huvudleverans. 2020 till 2024 pågår arbete kring innehållsutveckling
både av EU-statistik och officiell statistik, test och implementering av
röjandemetod enligt EU-direktiv, löpande kvalitets- och metodarbete,
statistikproduktion, test- och granskningsarbete, löpande
dokumentationsarbete samt arbete inför redovisning av hyperkuber i
Eurostats uttagsapplikation CensusHub.
Census 2011 och tidigare Folk- och bostadsräkningar har delvis
finansierats genom tillfälliga medel till SCB. För att kunna genomföra
en Census enligt de nya kraven beräknas kostnaden för hela Censusprojektet (2020-2024) till cirka 14,7 mnkr. Från 2022 behövs en höjning
av ramanslaget med 0,8 mnkr för att kunna finansiera kommande och
framtida Census. För Census 2021 behöver SCB även tillfälliga medel
om 4,9 mnkr per år under åren 2022-2023.
I den totala projektkostnaden ingår inte kostnader för en fullskalig
evalvering av kvaliteten på folkbokföring på lägenhet och
hushållsbildning. Kostnad för en enklare kvalitetsutvärdering ingår. Om
SCB beslutar att göra en evalvering tillkommer kostnader från 20212024. Den totala kostnaden för den enklare kvalitetsutvärderingen
uppskattas till cirka 1 mnkr på grund av en ändrad ambitionsnivå på
arbetet jämfört med tidigare års äskande.
SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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SCB:s äskande för genomförande av Census 2021
För genomförandet av Census 2021 har SCB behov av en ökning av
ramanslaget med 0,8 mnkr från 2022 samt tillfälliga medel på 4,9 mnkr
per år för åren 2022-2023.
Effekter på nationell statistik vid införande av mikrodata utbyte
(MDE) avseende export data inom EU
Den nya EU lagstiftningen avseende Europeisk företagsstatistik, EBS,
omfattar ett obligatoriskt utbyte av mikrodata för utförsel (export) för
utrikeshandel med varor mellan medlemsländerna inom EU. Systemet
kallas för MDE (tidigare s.k. SIMSTAT) och innebär att Sverige ska
kunna skicka och ta emot konfidentiella mikrodata till/från övriga
medlemsländer via en hub hos Eurostat. EBS ställer också krav på
medlemsländerna att i samband med MDE utbyta viss tulldata (Customs
Data Exchange, CDE).
Enligt EBS ska både MDE och CDE vara fullt implementerad och tas i
drift under 2022. Det innebär att utbyte av mikrodata mellan
medlemsländerna blir tvingande från och med 2022. För Sveriges del
innebär detta också att två nya variabler samt mer detaljerad data över
transaktionskoder blir obligatoriska att samla in från exportföretagen.
Mikrodata från andra medlemsländer kommer att möjliggöra
systematiska asymmetristudier, vilket kan bidra till ökade kontroller av
statistikens kvalitet samt möjliggöra fördjupad analys. Ursprungsland,
en av två nya obligatoriska variabler, innebär ny information gällande
utrikeshandel och kan förhoppningsvis möjliggöra analyser av
utrikeshandeln som inte är möjliga idag. I ett nationellt perspektiv kan
utökade möjligheter till analys av svensk utrikeshandel ge ett mervärde
för statistikens användare. De positiva effekter som väntas uppstå i
form av minskad uppgiftslämnarbörda för import-företagen kommer att
kunna realiseras först efter ett antal år med parallell insamling enligt
dagens lösning för att säkerställa kvaliteten och att hjälpa användarna
att hantera ev. tidsseriebrott.
Användarrådet för ekonomisk statistik förordar att insamlingen av
importuppgifter fortsätter som idag tills en kontrollerad minskning av
insamlingen kan ske med säkerställd kvalitet. Användarrådet avråder
SCB från att helt sluta med insamlingen av import eftersom det skulle
kunna leda till tidseriebrott, senarelagd publicering av statistiken samt
ökade revideringar. Det skulle även bli svårare att verifiera importuppgifterna då kontakt inte kan tas direkt med det svenska importföretaget utan istället behöva gå via det medlemsland som har samlat in
uppgifterna. Under en övergångsperiod behöver insamling av
information om import från företag fortsätta som tidigare för att
säkerställa tidserier och leveranser till Nationalräkenskaperna.
SCB:s äskande för fortsatt insamling av importuppgifter
För att under en övergångsperiod kunna fortsätta samla in importuppgifter parallellt med införandet av MDE och för att kunna utvärdera
användbarheten i mikrodatat från andra medlemsländer och kvaliteten i
de nya variablerna har kostnaden beräknats till 3 mnkr per år för åren
10
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2022-2023. EBS träder i kraft 2021 men avseende mikrodatautbytet och
tulldatautbytet träder de nya reglerna i kraft 2022.
Krav på ny statistik – utrikeshandel med tjänster
I samband med att EBS införs ställs krav på ny statistik avseende
utrikeshandel med tjänster. Flera av kraven är experimentell statistik
där planen är att under de första åren utveckla/forma statistiken.
Nedan följer en kort sammanfattning av de obligatoriska kraven som
ställs på utrikeshandel med tjänster:
•

Services total and classification.

Ny indelning baserad på EBOPS enligt GATS (general
agreement on trade in Services). Ska levereras fr.o.m. 2022.
•

Statistics by Enterprise Characteristics (STEC)

Ny serie för UHT redovisad på företags karaktäristika. Ny serie
önskas fr.o.m. referensår 2022.
•

Mode of Supply (MoS)

Ny statistik över hur företagen tillhandahåller tjänster.
Statistiken införs gradvis med start från referensår 2022 där en
förenklad modell ska användas. För referensår 2024 ska mode 1,
2 och 4 levereras enligt en bättre allokerad modell (med hjälp av
pilotstudier). Full implementering fr.o.m. referensår 2026 då
mode 3 förväntas vara förbättrad (leverans till Eurostat 2028).
SCB:s äskande för ny statistik enligt EBS avseende utrikeshandel med
tjänster
Nuvarande undersökning är designad för betalningsbalansändamål och
produceras av SCB på uppdrag av Riksbanken. Riksbanken har
konstaterades att Riksbankslagen inte tillåter ett ansvar för de föreslagna utökningarna, eftersom de inte omfattas av kraven enligt
Betalningsbalansen. SCB behöver därför medelstillskott för att kunna
utveckla och leverera utrikeshandel med tjänster enligt de obligatoriska
krav som är påkallade av de nya EU-kraven som anges i EBS. Under de
första åren kommer det framförallt vara utvecklingskostnader under
2022 och 2023 på ca 5,5 mnkr. Därefter en löpande kostnad på 2 mnkr.
Revision av SNI
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) ingår i ett
internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från
EU:s näringsgrensstandard NACE. För att följa med i den ekonomiska
och tekniska utvecklingen görs med ojämna mellanrum revisioner.
Den senaste revisionen genomfördes åren 2006-2008 och behov av en
ny revision har framförts. Eurostat har därför startat ett arbete med att
arbeta igenom hela klassifikationsstrukturen i syfte att ta fram ett
förslag till ett nytt NACE. Samtidigt har ett arbete startats inom FN för
att omstrukturera ISIC som är den motsvarande klassifikationen på FNnivån.
SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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SNI och därmed revisioner av klassifikationen regleras via EUförordning vilket innebär att revisionen inte är frivillig att genomföra.
SNI är i första hand en näringsgrensindelning för statistiska ändamål
och en revison medför stora anpassningar av statistikprodukterna då
införandet av en ny SNI klassifikation alltid innebär exempelvis
tidsseriebrott. Införandet påverkar därmed nationalräkenskaperna och
s.k. dubbelkodning av företagen i företagsregistret blir nödvändig under
en längre tid. Samtliga drygt 1,3 miljoner aktiva företag i
företagsregistret påverkas i någon omfattning.
SNI används även för andra syften – t.ex. för skatteadministrativa
ändamål. SNI-koderna används också i stor utsträckning av andra
myndigheter i deras myndighetsutövning.
SCB:s äskande för revision av SNI
För revision av SNI har SCB behov av en tillfällig ökning av ramanslaget
med 4,5 mnkr för 2022, 9 mnkr för 2023, 8 mnkr för 2024 samt 3,5 mnkr
för 2025, totalt 25 mnkr för åren 2022-2025. Kalkylen för revisionen är
idagsläget preliminär eftersom det nya förslaget fortfarande är under
utredning och det gör även tidsplanen något osäker.
Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning (AES)
Undersökningen AES, som för närvarande är EU-reglerad, har vid
tidigare genomförande till största delen finansierats via medel från
Utbildningsdepartementet (utgiftsområde 16, anslag 4:4). Kraven i
ramlagen för den sociala statistiken innebär att populationen kommer
att utökas vilket medför ökade kostnader för genomförandet av AES
2022.
SCB:s äskande för undersökning som omfattas av EU:s ramlag för den
sociala statistiken
För Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning (AES) äskas en
ökning av ramanslaget med cirka 1,9 mnkr från 2022 för att kunna
genomföra undersökningen vart sjätte år. Dessutom behövs 7,2 mnkr
som tillfälliga medel under år 2022 för att finansiera undersökningen
2022.
Undersökningen om personalutbildning (The Continuing
Vocational Training Survey, CVTS)
Undersökningen om personalutbildning (The Continuing Vocational
Training Survey, CVTS) är en företagsundersökning som ingår i EU:s
statistik om livslångt lärande. Undersökningen ingår inte i ramlagen för
den sociala statistiken, men är EU-reglerad sedan 2005.
Undersökningen är intermittent och har tidigare finansierats via medel
från Utbildningsdepartementet (utgiftsområde 16, anslag 4:4).
Undersökningen syftar till jämförbar statistisk information om
fortbildning inom företag och omfattar följande ämnen:
•
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Personalutbildning, utbud och efterfrågan av kompetens,
utbildningsbehov
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•
•
•
•

Personalutbildningens form, innehåll och volym
Företagens egna utbildningsresurser och användningen av externa
utbildningsleverantörer
Kostnaden för fortbildning
Inledande personalutbildning

SCB:s äskande för CVTS
SCB äskar en ökning av ramanslaget för Undersökningen om
personalutbildning (CVTS) med cirka 0,8 mnkr från 2022 för att kunna
genomföra undersökningen vart femte år.
Nya Barn-ULF
SCB har, i dialog med arbetsmarknads- och socialdepartementet samt
andra centrala användare av statistiken, utrett framtiden för
Undersökningarna av Barns levnadsförhållanden (Barn-ULF).
Bakgrunden är att undersökningen har stora problem med kvaliteten i
statistiken. Utredningens resultat är att en fristående undersökning ger
bättre statistik och att den framtida Barn-ULF:en ska genomföras vart
tredje år med start 2022.
SCB:s bedömning i nuläget är att det långsiktigt är möjligt att
genomföra undersökningen med nuvarande nivå på den årliga
finansieringen/anslaget (anslag 4:7 från Socialdepartementet), förutsatt
att undersökningen genomförs vart tredje år. SCB klarar dock inte av att
finansiera hela utvecklingsarbetet och samtidigt genomföra första
ordinarie insamlingen och äskar därför om tillfällig finansiering.
Under 2019 genomförde SCB en förstudie i syfte att föreslå ett sätt att
mäta barns levnadsförhållanden som ger bra underlag för de analyser
användarna vill göra. Slutsatsen från förstudien är att det inte går att
göra en Barn-ULF med koppling till ULF/SILC som har en godtagbar
kvalitet till en rimlig kostnad. Däremot verkar det troligt att det går att
göra en fristående undersökning som håller god kvalitet, även om vissa
osäkerhetsfaktorer kvarstår. SCB har därför påbörjat ett arbete som ska
leda till en fristående undersökning som ska genomföras första gången
år 2022.
SCB planerar för ett utvecklingsarbete som bland annat inkluderar att ta
fram en tabellplan, programmera och testa en webbenkät, utforma
kontaktstrategier för hur vi ska nå barnen samt urval och estimation.
För att säkerställa att de föreslagna insamlingsmetoderna (webb eller
kombinerad insamling med webb + telefon) fungerar bra, och i
förlängningen att 2022 års undersökning svarar mot användarnas behov
och har godtagbar kvalitet, planerar SCB att under 2021 genomföra en
pilotundersökning. Den kommer att utvärdera viktiga statistiska
kvalitetsmått som svarsfrekvens, bias och varians samt ge underlag till
val av insamlingsmetod till 2022 års undersökning. Svarsfrekvens och
svarsmängdens fördelning ger information om vilken urvalsstorlek som
skulle krävas i respektive insamlingsmetod samt hur fördelningen
webb/telefon skulle se ut vid kombinerad insamling.

SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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Att även i fortsättningen kunna följa och beskriva barns
levnadsförhållanden är av stor vikt, inte minst för att följa utvecklingen
efter den pågående pandemin.
SCB:s äskande för ny Barn-ULF
För genomförandet av ny Barn-ULF har SCB behov av en tillfällig ökning
av anslaget med 4,2 mnkr år 2022 samt att kunna spara anslagsmedel
mellan åren motsvarande det belopp som idag finansierar
undersökningen från anslag 4:7 från Socialdepartementet.
Agenda 2030
SCB har fått i uppdrag att samordna utvecklingen, produktionen och
tillgängliggörandet av statistik för uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030 under perioden 2019-2021. Uppdraget har till
största del genomförts utan någon tillkommande finansiering. SCB har
därmed endast haft möjlighet att genomföra nödvändiga åtaganden.
Under hösten 2020 kunde den nationella samordnaren för Agenda 2030
tillgängliggöra 1,5 mnkr för ”SCB:s arbete med att ta fram en första
version av ett verktyg, fylla det med statistik, genomföra enklare
användartester och publicera det på scb.se i mars 2021”. Uppdraget till
SCB omfattade inte fortsatt arbete med förvaltning, vidareutveckling
och uppdatering av statistiken efter mars 2021.
SCB:s äskande för Agenda 2030
SCB har dialog med den nationella samordnaren och
Miljödepartementet om Agenda 2030. SCB äskar 0,5 mnkr per år från
och med 2022 för att upprätthålla och vidareutveckla statistikverktyget
för att tillgängliggöra Agenda 2030 på webben. För 2021 kommer SCB
att få 0,3 mnkr från den nationella samordnaren.

14

SCB – Budgetunderlag 2022-2024

Konsekvenser av utebliven
finansiering
SCB har under lång tid rymt ett stort antal EU-anpassningar inom
befintlig ram i enlighet med regleringsbrevet. I budgetunderlaget för
2022-2024 avser samtliga äskanden ovan, utom Barn-ULF och Agenda
2030, EU-reglerade åtaganden. SCB har i enlighet med krav i
regleringsbrevet klarat EU-anpassningar genom omprioriteringar och
effektivisering i verksamheten, bland annat till följd av införandet av
ramlagar inom sociala och ekonomiska statistiken.
Med tiden har dessa omprioriteringar dock blivit allt svårare att göra,
utan att konsekvenserna blir märkbara i statistiken och för användare.
Allt fler undersökningar är numera EU-reglerade vilket också minskar
utrymmet för ytterligare anpassningar och prioriteringar. SCB:s
bedömning är att en utebliven finansiering i synnerhet för
företagsregistret skulle leda till märkbar påverkan på den nationella
statistiken och SCB:s möjlighet att driva det nödvändiga
förnyelsearbetet som redogörs för under inledningen. Exempelvis kan
detta innebära att precisionen i olika undersökningar minskar under
den nivå som användarna förväntar sig. Möjligheten att bryta ner
statistiken regionalt, något som i allt högre grad efterfrågas, kommer då
påtagligt att försämras.
Det finns totalt 302 gällande EU-rättsakter på statistikområdet varav 14
rättsakter antogs under 2020. SCB deltar i 116 arbetsgrupper knutna till
det europeiska statistiksamarbetet. SCB för Sveriges talan och är
pådrivande i samarbetet inom det europeiska statistiksystemet för att
tillgodose såväl nationella som europeiska behov. Sverige verkar inom
EU för en kostnadseffektiv och jämförbar statistik av god kvalitet, en låg
uppgiftslämnarbörda samtidigt som de svenska sekretessbestämmelserna värnas.
SCB:s engagemang i EU-frågor sker främst inom ramen för arbetet i det
europeiska statistiska systemet (ESS) vars medlemmar är
kommissionens statistikbyrå (Eurostat), de nationella statistikmyndigheterna och andra myndigheter med ansvar för utveckling,
framställning och spridning av europeisk statistik.

Allmänna företagsregistret
När öppna data-direktivets krav på särskilt värdefulla datamängder
börjar gälla i Sverige kan SCB inte längre ta betalt för registeruppgifter
som tidigare. Öppna-data lagen föreslås träda i kraft 17 juli 2021 med en
övergångsperiod på två år. Detta är dock ännu inte formellt beslutat.
Intäktsbortfallet är betydande, något som redovisas i Lantmäteriets
regeringsuppdrag om budgetära konsekvenser av tillgängliggörande av
särskilt värdefulla datamängder (I2019/01415/DF). Där konstateras
SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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följande: En långsiktigt stabil finansiering är avgörande för att
garantera den offentliga informationsförsörjningen. Vid en omställning
från avgiftsintäkter till avgiftsfria öppna data behöver
finansieringslösningen säkerställa full finansiering för berörda
myndigheter.
De finansieringsmöjligheter som kan komma ifråga är antingen anslag
eller bidrag, då syftet med Öppna data-direktivet är att värdefulla
datamängder ska tillhandahållas avgiftsfritt. I förslaget förordas en
omfördelning för de avgiftsintäkter som idag debiteras mellan offentliga
organisationer kombinerat med att resterande finansieringsbehov för de
statliga myndigheterna täcks av tillskott av anslag via reformutrymmet.

Census
Census 2011 och tidigare Folk- och bostadsräkningar har delvis
finansierats genom tillfälliga medel till SCB.
Om SCB inte får tillkommande finansiering är omprioriteringar
nödvändiga inom ej EU-reglerad statistik, t.ex. genom utglesad
undersökningsfrekvens eller publicering.

Mikrodatautbyte för export, MDE
Mikrodatautbytet kommer att kräva mer resurser till följd av ökade
produktionskostnader, förändringar av metoder, anpassningar av itsystem och it-säkerhetsmiljö. Kostnaderna för att införa MDE och CDE
förväntas uppgå till minst de resurser SCB för närvarande har för att
mäta importen till Sverige från övriga EU. Det innebär att SCB med
nuvarande finansiering inte kan införa MDE och samtidigt fortsätta att
samla in importstatistik, något som det finns starka användarönskemål
om.

Utrikeshandel med tjänster och SNI-revision
Om SCB inte får tillkommande finansiering är omprioriteringar
nödvändiga inom ej EU-reglerad statistik, t.ex. genom utglesad
undersökningsfrekvens eller publicering.

AES och CVTS
Undersökningarna har tidigare finansierats via medel från fackdepartement och behöver ha motsvarande finansiering även för
kommande år. Om SCB inte får tillkommande finansiering är
omprioriteringar nödvändiga, t.ex. inom utbildningsområdet.

Barn-ULF
En separat undersökning som beskrivits i förslaget genomförs ej vid
utebliven finansiering.
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Agenda 2030
Om tillkommande finansiering uteblir riskerar Sverige att stå utan ett
löpande digitalt tillgängliggörande av den indikatorbaserade
uppföljningen av Agenda 2030 alternativt riskerar SCB en situation där
utveckling och uppdatering av statistiken måste prioriteras mot andra
viktiga publiceringar. Det kan handla om jämställdhetsstatistik eller
regional statistik som liksom Agenda 2030-statistiken har hög
efterfrågan.

SCB – Budgetunderlag 2022-2024

17

Eventuella övriga behov
Kommersiella fastigheter
Eurostat håller på att ta fram nya krav inom Short-Term Statistics (STS)
som ligger inom European Business Statistics (EBS), EBS Regulation
(EU) 2019/2152 (previously FRIBS Regulation).
De nya kraven innebär att SCB ska ta fram ny statistik för kommersiella
fastigheter. Eurostat planerar för att den nya statistiken ska rapporteras
på kvartalsbasis fr.o.m. 2023.
SCB har under 2021 fått möjlighet att göra en pilotstudie med
finansiering via Eurostat-grants. Pilotstudien avser att utvärdera de
uppgifter som kommunerna har via bygglovsförfarande (start- och
slutbesked), förbereda och planera för löpande statistikproduktion.
SCB har ännu inga beräkningar för de tillkommande kostnaderna för
den här statistiken, det kan vi först ta fram efter pilotstudien. Kostnader
att förvänta rör dels implementering samt den därpå följande löpande
statistikproduktionen med start under 2022/2023.
Lite längre fram i tid tillkommer krav på Prisindex för kommersiella
lokaler och Vakansgrad. Tidplanen för dessa delar är än så länge lite
mer osäker men kommer att diskuteras inom ramen för det europeiska
statistiksamarbetet under 2021.

18

SCB – Budgetunderlag 2022-2024

Påverkan på företagens
uppgiftslämnande
Det är två av förslagen som eventuellt kan påverka företagens
uppgiftslämnande. Ett av huvudsyftena med Micro Data Exchange
(MDE) är att minska uppgiftslämnarbördan för företag. Under en
övergångsperiod behöver dock insamlingen av importuppgifter fortsätta
för att säkra kvaliteten i statistiken. För exportstatistiken kommer nya
variabler att samlas in vilket innebär att uppgiftslämnarbördan kan
komma att öka under en period innan de positiva effekterna av MDE
realiseras.
Även de förändringar i Utrikeshandel med tjänster som föranleds av de
nya EU-kraven (EBS) kan innebära ökad uppgiftslämnarbörda för
företagen. För att kunna leverera de nya serierna i STEC och MOS
kommer urvalet för undersökningen behöva förändras och eventuellt
utökas.

SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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Finansieringsöversikt
Intäktsutvecklingen är beräknad i 2021 års pris- och lönenivå.
Anslag 1:9 ap.1 SCB:s ramanslag
Ingående överföringsbelopp är 4 585 tkr. Prognosen för 2021 utgår från
förbrukning av tilldelade medel enligt regleringsbrevet för år 2021 samt
nettoutnyttjande av anslagssparande och är i enlighet med SCB:s
ekonomiska plan för året. Den ekonomiska planen innehåller bl.a.
nyttjande och sparande av anslag avseende intermittenta undersökningar främst sparande avseende Boendeutgiftsundersökningen.
SCB utnyttjar även anslagssparande för tillfälliga utvecklingsinsatser.
Mer detaljerad beskrivning av verksamhetsinnehållet inom anslagsverksamheten har lämnats i SCB:s arbetsplan för 2021. Prognoserna för
2021-2024 utgår från tilldelade medel enligt BP 2020/21:1 och uppgift i
Hermes samt beaktande av tidsförskjutningar och intermittenta undersökningar m.m. genom nettoutnyttjande av anslagssparande. (Se
närmare beskrivning under avsnitt Ackumulerad anslagsbehållning/
anslagskredit.)
Anslag 4:7 ap. 9 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. från
Socialdepartementet
Beloppet för 2021 utgår från förbrukning av tilldelade medel.
Prognoserna för 2022-2024 utgår från tilldelade medel enligt nivån för
2021.
Anslag 5:2 ap. 3 Barnets rättigheter, Barnstatistik från
Arbetsmarknadsdepartementet
Beloppet för 2021 utgår från förbrukning av tilldelade medel.
Prognoserna för 2022-2024 utgår från tilldelade medel enligt nivån för
2021.
Anslag 4:4 ap. 1 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena
utbildning och forskning från Utbildningsdepartementet
Beloppet för 2021 utgår från förbrukning av tilldelade medel.
Prognoserna för 2022-2024 utgår från tilldelade medel enligt nivån för
2021.
Anslag 13:5 ap. 4 Statistik om det civila samhället från
Kulturdepartementet
Beloppet för 2021 utgår från förbrukning av tilldelade medel.
Prognoserna för 2022-2024 utgår från tilldelade medel enligt nivån för
2021.
Anslag 2.4 ap. 2 Informationsteknik från
Infrastrukturdepartementet
Beloppet för 2021 utgår från förbrukning av tilldelade medel.
Prognoserna för 2022-2024 utgår från tilldelade medel enligt nivån för
2021.
20
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Avgifter och bidrag samt övriga inkomster som disponeras
Uppdragsverksamhetens intäkter beräknas successivt minska under
perioden. Intäkterna var 471 mnkr 2020 och beräknas öka till cirka
500 mnkr 2021 och 2022 gå ner till 470 mnkr därefter gå ner ytterligare
2023 till 445 mnkr och sedan 2024 till 435 mnkr. Övriga inkomster som
disponeras beräknas under perioden att vara cirka 10 mnkr per år.
Finansieringsöversikt, tkr

Anslag
varav

2020
utfall

2021
prognos

2022
beräknat

2023
beräknat

2024
beräknat

612 790

612 530

597 955

592 955

607 955

589 590

589 000

575 000

570 000

585 000

51 190

41 790

34 590

Utgiftsområde 2:
Anslag 1:9
Statistiska centralbyrån, anslagspost 1
– enligt gällande beslut
– SCB:s förslag till utökningar och förbättringar
589 590

589 000

626 190

611 790

619 590

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

500

500

500

500

500

12 435

12 765

12 190

12 190

12 190

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

4 190

4 190

4 190

4 190

4 190

471 118

500 000

470 000

445 000

435 000

Staten uppdragsgivare

328 223

342 000

322 000

302 000

292 000

Övriga uppdragsgivare

82 115

80 000

63 000

53 000

53 000

Tjänsteexport

60 779

78 000

85 000

90 000

90 000

11 189

10 000

10 000

10 000

10 000

1 095 097

1 122 530

1 077 955

1 047 955

1 052 955

1 129 145

1 089 745

1 087 545

Summa
Utgiftsområde 9:
Anslag 4:7
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.,
anslagspost 9
Anslag 5:2
Insatser för att förverkliga konventionen om barnets
rättigheter i Sverige, Barnstatistik, anslagspost 3
Utgiftsområde 16:
Anslag 4:4
Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning
och forskning, anslagspost 1
Utgiftsområde 17:
Anslag 13:5
Statistik om det civila samhället, anslagspost 4
Utgiftsområde 22:
Anslag 2:4
Informationsteknik, anslagspost 2

Avgifter och bidrag som disponeras

1

varav

Övriga inkomster som disponeras
Summa
Summa inkl. SCB:s förslag till utökningar och
förbättringar
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Avgiftsfinansierad
verksamhet
Enligt SCB:s regleringsbrev för 2021 är indelningen av den avgiftsfinansierade verksamheten Staten uppdragsgivare, Övriga uppdragsgivare och Tjänsteexport.
Uppdragsverksamhetens intäkter beräknas successivt minska under
perioden. Intäkterna var cirka 471 mnkr 2020 och beräknas öka till cirka
500 mnkr 2021 och därefter minska till cirka 470 mnkr år 2022. För år
2023-2024 beräknas nivån minska ytterligare till 445 mnkr respektive
435 mnkr.
Förändringarna inom Staten uppdragsgivare beror på intermittenta
variationer inom officiell statistik och en nedgång av volymen bland
annat till följd av att större uppdrag till Riksbanken successivt minskar i
omfattning under perioden, samt att vissa större uppdrag av tillfällig
karaktär inte beräknas återkomma under perioden. För Övriga
uppdragsgivare beräknas nivån minska årligen under perioden.
Beroende på takten i tillgängliggörande av öppen data så kan nivån på
avgiftsintäkterna komma att påverkas ytterligare under perioden. För
Tjänsteexporten beräknas en volymminskning till följd av pandemin
men beräknas sedan öka under perioden.
Ackumulerade underskott/överskott fördelade på område enligt
avgiftstabellen i regleringsbrevet för 2021 framgår av tabellen nedan.
Vid utgången av 2020 finns ett ackumulerat underskott om -13,6 mnkr
avseende Staten uppdragsgivare och det ackumulerade uppdragsöverskottet avseende Övriga uppdragsgivare uppgick till 38,4 mnkr,
samt ett ackumulerat överskott avseende Tjänsteexporten om 3,3 mnkr.
SCB har upprättat en åtgärdsplan för att minska obalanserna och få
långsiktig balans inom uppdragsverksamhetens olika delar. SCB:s
bedömning är att balans inom den avgiftsfinansierade verksamhetens
olika delar kommer att kunna uppnås inom perioden.
För område Staten uppdragsgivare innebär åtgärdsplanen årliga
överskott för att minska underskottet inom området. För åren 20212024 beräknas underskottet kunna minskas med cirka 4 mnkr per år,
vilket innebär att området skulle vara i stort sett i balans vid utgången
av 2023. Utgående ackumulerat underskott vid 2023 beräknas vara -1,6
mnkr.
För område Övriga uppdragsgivare innebär åtgärdsplanen årliga
nyttjanden för att minska överskottet inom området. För år 2021 och
framåt beräknas cirka 6 mnkr nyttjas per år. Utgående ackumulerat
överskott vid 2024 beräknas vara 14,4 mnkr och området skulle vara i
stort sett i balans vid utgången av 2025.
22
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Totala utgående balanser vid utgången av 2024 beräknas till cirka
20,0 mnkr inkl. Tjänsteexporten, vilket motsvarar cirka 4,6 procent av
SCB:s totala intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet. För att inte
avgiftsverksamheten totalt sett ska visa underskott behöver SCB ha en
viss marginal i form av ett mindre överskott för att kunna hantera risker
och behov av särskilda insatser i verksamheten.
Avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr
2020
utfall
Staten uppdragsgivare

Tjänsteexport

Totalt

2023
beräknat

2024
beräknat

-18,0

-13,6

-9,6

-5,6

-1,6

Intäkter

328,2

342,0

322,0

302,0

292,0

Kostnader

323,8

338,0

318,0

298,0

288,0

4,4

4,0

4,0

4,0

4,0

Ackumulerat över-/underskott

-13,6

-9,6

-5,6

-1,6

2,4

Tidigare års över/underskott

39,7

38,4

32,4

26,4

20,4

Intäkter

82,1

80,0

63,0

53,0

53,0

Kostnader

83,5

86

69

59

59

Utfall

-1,3

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

Ackumulerat över-/underskott

38,4

32,4

26,4

20,4

14,4

Tidigare års över-/underskott

2,1

3,3

3,3

3,3

3,3

Intäkter

60,8

78,0

85,0

90,0

90,0

Kostnader

59,7

78,0

85,0

90,0

90,0

Utfall

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerat över-/underskott

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Intäkter

471,1

500,0

470,0

445,0

435,0

Kostnader

467,0

502,0

472,0

447,0

437,0

4,2

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

28,1

26,0

24,0

22,0

20,0

Resultat för avgiftsfinansierad
verksamhet
Totalt ackumulerat över/underskott
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2022
beräknat

Tidigare års över-/underskott

Utfall
Övriga uppdragsgivare

2021
prognos
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Ackumulerad
anslagsbehållning/
anslagskredit
Vid utgången av 2020 finns ett anslagssparande på SCB:s ramanslag om
4,6 mnkr. I SCB:s anslag ingår medel motsvarande en årlig genomsnittkostnad för undersökningar med intermittenta variationer. Det
innebär att medel måste balanseras mellan budgetåren. Med gällande
regelverk räknas dock dessa besparingar som en del av myndighetens
totala anslagssparande och om anslagssparandet överstiger 3 procent
dras överskjutande del in.
De största variationerna avser Valdeltagandeundersökningen,
undersökningen av Boendeutgiftsundersökningen vilket påverkar
förbrukningen mellan åren. Utöver de intermittenta undersökningarna
kan vissa tidsmässiga förskjutningar förekomma i form av förseningar i
produktionen. För samtliga anslagsposter finns det därför ett behov av
att kunna använda anslagssparande för inhämtning av eventuella
tidsmässiga förskjutningar i produktionen.
Vid utgången av 2020 värderades balanserna för intermittenta
variationer och tidsmässiga förskjutningar till sammanlagt cirka
31,9 mnkr. Medel kommer att nyttjas kommande år för bl.a.
Boendeutgiftsundersökningen och Gödselmedelsundersökningen samt
Valdeltagandeundersökningen.
Med de utvecklingsinsatser och aktiveringar av egenutvecklade
anläggningstillgångar som sker kommer SCB att behöva spara mer
medel mellan åren för att kunna täcka kommande års ökade
avskrivningskostnader.
SCB kan komma att behöva disponera ett anslagssparande om 3 procent
utöver det som behöver sparas för intermittenta undersökningar. På
motsvarande sätt behöver intermittenta undersökningar beaktas vid
myndighetens anmälan av behov av anslagskredit. Beroende på nivån i
fortsatta utvecklingsinsatser i förhållande till avskrivningskostnader
kan även kreditutrymmet behöva ökas.
SCB får för 2021 disponera en ackumulerad anslagsbehållning om
3 procent och har tilldelats en anslagskredit om 3 procent av ramanslaget 1:9 om 17,6 mnkr. SCB föreslår att den ackumulerade
anslagsbehållningen och anslagskreditens storlek hålls oförändrade för
2022 (3 procent av ramanslaget), med nuvarande plan för periodicitet
för intermittenta undersökningar och beräknad nettoeffekt av
aktiveringar av utvecklingsinsatser.
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Anläggningstillgångar
SCB:s investeringar i anläggningstillgångar avser främst it-utrustning
samt immateriella tillgångar som avser egenutvecklade it-system.
År 2020 flyttade SCB:s kontor i Stockholm till nya lokaler i Solna och i
och med detta gjordes större materiella investeringar i form av möbler
och it-utrustning.
År 2021 kommer det ske större investeringar i it-utrustning samt år
2023 då SCB:s kontor i Örebro ska flytta till nya lokaler.
I tabellen nedan anges SCB:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar.
Totalt investeringsbehov i anläggningstillgångar, tkr
2020
utfall

2021
prognos

2022
beräknat

2023
beräknat

2024
beräknat

16 847

13 500

21 000

20 000

20 000

21 400

30 725

11 800

42 350

25 000

38 247

44 225

32 800

62 350

45 000

Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap.1 §
kapitalförsörjningsförordningen)

38 247

44 225

32 800

62 350

45 000

Summa finansiering

38 247

44 225

32 800

62 350

45 000
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Särskild information om
verksamhetsinvesteringar
SCB har identifierat två investeringar med ett beräknat anskaffningsvärde över 20 mnkr. Det är ett egenutvecklat it-system för Nationalräkenskaperna samt inköp av datorer.
Särskild information om verksamhetsinvesteringar, tkr
Totalt

Ack
utfall

2021
prognos

2022
beräknat

2023
beräknat

2024
beräknat

It-system för Nationalräkenskaperna

28 530

Inköp datorer

20 271

23 630

4 900

0

0

0

4 221

16 050

0

0

0

Summa utgifter för investeringar

48 801

27 851

20 950

0

0

0

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap.1 §
kapitalförsörjningsförordningen)

48 801

27 851

20 950

0

0

0

Summa finansiering

48 801

27 851

20 950

0

0

0

Datasystem, rättigheter m.m.

28 530

23 630

4 900

0

0

0

Maskiner och inventarier

20 271

4 221

16 050

0

0

0

48 801

27 851

20 950

0

0

0

Verksamhetsinvesteringar per objekt

Finansiering

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar

26

SCB – Budgetunderlag 2022-2024

Låneram och räntor för
verksamhetsinvesteringar
Under 2020 har det gjorts materiella investeringar inom it-området
samt i immateriella anläggningstillgångar i form av egenutvecklade itsystem. Under året har SCB:s kontor i Stockholm flyttat till nya lokaler i
Solna och i och med detta gjordes större materiella investeringar i form
av möbler och it-utrustning. Även år 2021 kommer det ske större investeringar i it-utrustning.
För år 2021 och framåt beräknas det vara aktuellt med ytterligare
aktiveringar av utvecklingskostnader och andra immateriella
investeringar till följd av viktiga utvecklingsinsatser inom
verksamheten.
Låneramen för 2021 uppgår enligt regleringsbrevet till 150 mnkr.
År 2023 kommer SCB:s kontor i Örebro att flytta till nya lokaler. Det
kommer att leda till större materiella investeringar i form av möbler och
it-utrustning. Nivåerna för detta är fortfarande osäkra.
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, tkr

IB lån i Riksgäldskontoret

2020
utfall

2021
prognos

2022
beräknat

2023
beräknat

2024
beräknat
128 260

103 966

108 929

114 916

107 634

Nyupplåning (+)

39 241

44 923

32 800

62 350

45 000

Amorteringar (-)

-34 278

-38 936

-40 082

-41 724

-45 664

UB lån i Riksgäldskontoret

108 929

114 916

107 634

128 260

127 596

Beslutad/föreslagen låneram

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

-5

-

-

-

-

Utgiftsområde 02 anslag 01 009 ap. 1

24 110

27 372

25 653

26 703

29 225

Övrig finansiering

10 163

11 564

14 429

15 021

16 439

Ränteutgifter
Finansiering av räntor och avskrivningar

Utgående låneskuld hos Riksgäldskontoret per 31 december 2020
uppgick till 108 929 tkr. Anläggningstillgångarnas bokförda värde per
den 31 december uppgick till 109 627 tkr. Skillnaden mellan upptaget
lån hos Riksgäldskontoret och bokfört värde beror främst på inköp av
datorer som gjordes sent under december månad.
Ränteantagandena är baserade på Riksbankens prognos för reporäntan.
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Räntekonto med kredit i
Riksgäldskontoret
SCB:s kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 75 mnkr
2021. Likviditeten förväntas minska ytterligare under de närmaste åren
bl.a till följd av stora investeringar och minskat ackumulerat
uppdragsöverskott. För att undvika likviditetsbrist och övertrassering av
räntekontokrediten föreslår SCB att kreditutrymmet ligger oförändrat
på 75 mnkr.
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret, tkr

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året
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2020
utfall

2021
prognos

2022
beräknat

-

30 000

10 000

Minsta behållning på räntekontot under året

14 397

0

0

Behållning på räntekontot i Riksgäldskontoret

88 246

20 000

10 000

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

-

0

0

Beslutad/föreslagen räntekontokredit

51 000

75 000

75 000
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Bilaga – Produktöversikt
Det allmänna företagsregistret
Användare: Den ekonomiska statistiken nationellt (ex. Nationalräkenskaperna) och inom Eurostat. Företag, myndigheter, kommuner
och allmänheten är också användare av registret.
Periodicitet: Löpande.
EU-reglering: Det allmänna företagsregistret regleras via förordningen
om det allmänna företagsregistret (Förordningen SFS nr: 1984:692 Det
statistiska företagsregistret regleras enligt EEG 696/1993 – Statistical
Units, EG 1893/2006 – Näringsgrensindelning Nace
Rev.2 och 2019/2152 European Business Statistics (EBS) med
Genomförandeakten 2020/1197.
Påverkan på uppgiftslämnarna: Ingen påverkan på uppgiftslämnandet.

Census 2021
Användare: Det är främst medlemsländerna och EU-kommissionen som
använder Censusdata. Resultatet, som består av hyperkuber, är
tillgängligt via Eurostats webbplats samt i SSD.
Periodicitet: Den senaste traditionella folk- och bostadsräkningen
genomfördes 1990. Den första registerbaserade Census genomfördes
med referensår 2011. Nästa Census avser 2021.
EU-reglering: Regulation (EC) 763/2008 (Rådsförordning)
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 (innehåll)
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 (kvalitet)
Commission Regulation (EU) 2017/712 (kuber)
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1799 (temporär
förordning om statistik per km-ruta)
Påverkan på uppgiftslämnarna: Eftersom statistiken framställs helt från
register förekommer inte någon direkt uppgiftsinsamling från
allmänheten och därmed minimeras uppgiftslämnarbördan.

Effekter på nationell statistik vid införande av
mikrodata utbyte (MDE) avseende export data inom EU,
fd. SIMSTAT
Användare: Nationellt är Nationalräkenskaperna är en av de viktigaste
användarna av statistiken. Allmänt finns en stor efterfrågan av
statistiken från bedömare av ekonomisk utveckling på nationell nivå.
För EU-kommissionen utgör statistiken ett viktigt underlag för att
bedöma den inre marknadens funktionssätt och utveckling. I studier av
effekter till följd av en globaliserad ekonomi utgör statistiken en viktig
källa.
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Periodicitet: Månatlig.
EU-reglering: För närvarande regleras både insamling av import- och
exportuppgifter inom EU. I framtiden kommer både Intrastat och delar
av Extrastat att regleras inom den nya ramlagstiftningen EBS.
Påverkan på uppgiftslämnare: Ett av huvudsyftena med MDE har varit att
minska uppgiftslämnarbördan för företag. Kommissionen har
uppskattat att uppgiftslämnarbördan för företag med handel av varor
inom EU skulle kunna halveras. Den slutsatsen har kritiserats av
medlemsländerna för att vara allt för optimistisk. Osäkerheten beror
bland annat på att länderna inte kommer vara tvingade att använda den
delade informationen avseende export för att ersätta insamling av
importuppgifter. Sannolikt kommer uppgiftslämnarbördan inte att
minska på kort sikt.
För att exportstatistiken i Sverige ska uppfylla kraven för MDE ska två
nya variabler, ursprungsland och partneridentitet, lämnas av uppgiftslämnarna. Det innebär att uppgiftslämnarbördan kommer öka för
exportföretagen.
Under hösten 2019 tillkom ett nytt krav som innebär att
transaktionskoderna kommer att samlas in på en 2-siffernivå. I Sverige
samlas transaktionskoder idag in endast på en 1-siffernivå.
Förändringen innebär omställningar för företagen som kommer att
behöva anpassa sina system även för detta.
Därtill ställer EBS även krav på utbyte av viss tulldata inom MDEsamarbetet.
Det finns en risk att uppgiftslämnarna uppfattar det negativt att deras
rapporterade mikrodata delas med andra medlemsländer. Ett minskat
förtroende kan påverka kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken negativt.

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI)
Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en
statistisk standard som används för att klassificera enheter som företag
och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. SNI är en viktig
klassifikation för bland annat ekonomisk statistik. Den gör det möjligt
att jämföra och analysera data både nationellt och internationellt samt
över tid. Den kan också användas för administrativa ändamål.
SNI ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och
utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE. Den gällande versionen av
SNI benämns SNI 2007, medan motsvarande EU-version heter NACE
Rev. 2. Statistik som produceras utifrån NACE är jämförbar på europeisk
nivå och delvis även på internationell nivå. Användandet av NACE är
obligatoriskt inom det europeisk-statistiska systemet. Den nationella
versionen fastställs av SCB:s generaldirektör och godkänns av EU enligt
den förordning som finns för NACE (EG 1893/2006 –
Näringsgrensindelning Nace Rev.2).
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För att följa med i den ekonomiska och tekniska utvecklingen görs med
ojämna mellanrum revisioner. Nya aktiviteter och produkter skapas
samtidigt som andra minskar i betydelse, vilket innebär en ständig
utmaning för ekonomisk-statistiska klassifikationer. Den senaste
revisionen av NACE gjordes 2006-2008 och var mycket omfattande i
karaktär. Runt 2017-2018 höjdes röster kring behovet av en ny
genomlysning av NACE, vilket ledde till att Eurostat våren 2019 skapade
en arbetsgrupp, NACE Review Task Force. Arbetsgruppen fick mandat
att arbeta igenom hela strukturen och utarbeta ett förslag till ett nytt
NACE. Samtidigt påbörjades även ett arbete inom FN för att
omstrukturera ISIC, som är motsvarade klassifikation på FN-nivå (en
översyn av ISIC är en förutsättning för att en revision av NACE ska
kunna ske). Den europeiska arbetsgruppen förväntas presentera ett
utkast under 2021. När ett första utkast är presenterat och godkänt kan
arbetet med de nationella versionerna påbörjas.
Organisatoriskt lagrar SCB SNI-koder både i det statistiska
företagsregistret samt i det allmänna företagsregistret. Information från
det allmänna företagsregistret sprids i samhället och används på olika
sätt och för olika syften. Det är därför viktigt att varje företag har rätt
näringsgrenskod då det kan påverka beslut t.ex. av banker och andra
finansiella institut när företaget behöver krediter. SNI-koderna används
också i stor utsträckning av andra myndigheter. Exempelvis används
SNI-koder för myndighetsutövning hos Polismyndigheten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Bolagsverket och
i myndighetsgemensamma tjänster och projekt såsom Verksamt.se och i
Bolagsverkets tjänst, Sammansatt Bastjänst över grundläggande
uppgifter (SSBTGU).
Vid den senaste revisionen av SNI2002 till SNI2007 var det p.g.a.
registrets dubbla roller viktigt att så många enskilda enheter som
möjligt åsattes korrekt SNI 2007-kod, och försök att koda manuellt
gjordes därför även för de minsta företagen. Schablonkodning användes
i mycket begränsad omfattning och endast för de minsta företagen där
information för kodning saknades. Dessa förutsättningar kvarstår även
idag när SNI2007 ska revideras.
EU-reglering: EG 1893/2006 – Näringsgrensindelning Nace Rev.2

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning
(AES)
Användare: De viktigaste användarna är Eurostat, Utbildningsdepartementet, Universitetskanslersämbetet och Skolverket.
Periodicitet: Intermittent vart sjätte år.

Personalutbildning, The Continuing Vocational
Training Survey (CVTS)
Användare: De viktigaste användarna är EU-kommissionen och
Utbildningsdepartementet.
SCB – Budgetunderlag 2022-2024
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Periodicitet: Intermittent vart femte år.
EU-reglering: Europaparlamentets och Rådets förordning (EC)
1552/2005. Kommissionens förordning (EC) 198/2006.
Påverkan på uppgiftslämnarna: Alla uppgifter kommer att omfattas av
uppgiftslämnarplikt.

Barn-ULF
SCB beskriver barns levnadsförhållanden genom två olika
statistikprodukter, Barn- och familjestatistik (som finansieras av
Arbetsmarknadsdepartementet) samt Undersökningarna av barns
levnadsförhållanden (Barn-ULF). Barn- och familjestatistiken bygger på
totalräknade register och beskriver bland annat barns familjer,
separationer mellan föräldrar, barns boende och ekonomiska
förhållanden för barn och unga 0–21 år. Barn-ULF är en
urvalsundersökning där barn 12–18 år intervjuas och beskriver barns
levnadsförhållanden ur deras eget perspektiv, bland annat hur de har
det i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår.
Barn-ULF har genomförts sedan 2001, som en tilläggsundersökning till
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Om personen
som intervjuas i ULF/SILC har barn 12–18 år som bor minst halva tiden i
hushållet, frågar man om barnet kan intervjuas i Barn-ULF. Kopplingen
mellan undersökningarna gör att barnintervjuerna kan kompletteras
med information om barnet och hushållet som hämtas från ULF/SILC.
Under de senaste åren har det ökande bortfallet skapat problem i BarnULF. År 2018 skattades svarsandelen till 28 procent.
När det blir färre intervjuer minskar möjligheten att redovisa vissa
analytiskt relevanta redovisningsgrupper. Det gäller barn med
ensamstående föräldrar, barn med utländsk bakgrund och barn med
funktionsnedsättning. Även i de fall då statistiken kan redovisas gör
konfidensintervallens bredd att det inte går att uttala sig om skillnader
mellan grupper.
Förutom problematiken kring ett ökande bortfall, vilket leder till allt
färre intervjuer, gör de förändringar som införs i ULF/SILC år 2021 att
upplägget för Barn-ULF behöver ses över.
Barn-ULF finansieras idag av anslag 4:7 (ap.9 Statistiska
undersökningar) från Socialdepartementet. Finansieringen omfattar
Barn-ULF samt en urvalsförstärkning av ULF/SILC. Ingen uppdelning av
beloppet framgår av det aktuella regeringsbrevet, men SCB har i sin
arbetsplan under många år angivit att 1 880 tkr disponeras av Barn-ULF.
Detta belopp utgör grunden för SCB:s äskande.
Under 2019 genomförde SCB en förstudie i syfte att föreslå ett sätt att
mäta barns levnadsförhållanden som ger bra underlag för de analyser
användarna vill göra. I förstudien undersöktes två alternativ: en
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undersökning kopplad till ULF/SILC (utifrån de förutsättningar som
gäller i ULF/SILC från och med 2021) eller en fristående
barnundersökning. Resultaten presenterades för representanter från
Arbetsmarknadsdepartementet, Barnombudsmannen, Myndigheten för
delaktighet, Socialdepartementet och Socialforskningsinstitutet vid
Stockholms universitet.
Slutsatsen från förstudien är att det inte går att göra en Barn-ULF med
koppling till ULF/SILC som har en godtagbar kvalitet till en rimlig
kostnad. Däremot verkar det troligt att det går att göra en fristående
undersökning som håller god kvalitet, även om vissa osäkerhetsfaktorer
kvarstår. SCB har därför påbörjat ett arbete som ska leda till en
fristående undersökning som ska genomföras första gången år 2022.
Planen är att den framtida Barn-ULF ska genomföras vart tredje år med
start 2022. Ett minimikrav är att undersökningen ska ge underlag för de
redovisningsgrupper som finns idag, men förhoppningen är att det ska
vara möjligt att både inkludera nya redovisningsgrupper (exempelvis ett
mått på barns ekonomiska villkor, samt att barn med
funktionsnedsättning ska bli en del av den ordinarie redovisningen).
Dessutom bör den ge möjlighet till mer detaljerad redovisning inom
vissa områden (exempelvis barn med utländsk bakgrund). En ny
fristående undersökningsdesign med ett större antal svarande barn
förväntas också minska osäkerheten i skattningarna jämfört med dagens
undersökning.
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Bilden av Sverige
I Sverige finns det drygt 4,7 miljoner hushåll.
Av alla hushåll bor 44 procent i ett småhus.

44 %
av alla hushåll bor i småhus.

