Svensk författningssamling

SFS 2001:100

Förordning
om den officiella statistiken;

Utkom från trycket
den 27 mars 2001

utfärdad den 15 mars 2001.
Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen
(2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik
2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för
den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.
Väsentliga förändringar i den officiella statistiken beslutas av regeringen.

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.
3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av
symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt
22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Insamling av uppgifter
4 § Uppgifter för den officiella statistiken skall samlas in på ett sådant sätt
att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt.
5 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av 7–11 §§ lagen
(2001:99) om den officiella statistiken får beslutas av en statistikansvarig
myndighet.
6 § Statliga myndigheter skall till statistikansvariga myndigheter lämna de
uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna
skall lämnas så som myndigheterna kommer överens om.
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Information
7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet skall den samtidigt
lämna information om
– ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
– på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas,
– på vems uppdrag insamlandet sker,
– ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
– vad som gäller om uppgiftsskydd,
– vad som gäller om uppgifternas bevarande,
– eventuella påföljder om uppgifterna inte lämnas,
– andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och rättelse.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt skall myndigheten upplysa om det.

Behandling av personuppgifter m.m.
8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter
som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även
behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller
dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.
10 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av
statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens
verksamhet i övrigt.
11 § Statistiska centralbyrån får behandla uppgifter i följande register för
databasservice enligt 2 och 3 §§ förordningen (1988:137) med instruktion
för Statistiska centralbyrån:
– registret över totalbefolkningen (RTB),
– registret över befolkningsförändringar,
– register med folk- och bostadsräkningar,
– fastighetstaxeringsregistret,
– utbildningsregistret (UREG),
– arbetskraftsundersökningarna (AKU),
– företagsdatabasen,
– utrikeshandelsregistret,
– inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
– sysselsättningsregistret,
– longitudinella registret över utbildning – arbetsmarknad (LUCAS),
– mervärdesskatteregistret,
– kontrolluppgiftsregistret,
– yrkesregistret,
– register med undersökningar om levnadsförhållandena i samhället (ULF),
– lantbruksregistret, vid Jordbruksverket,
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– registret över för brott lagförda personer, vid Brottsförebyggande rådet,
– bilstatistikregistret, vid Statens institut för kommunikationsanalys.
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Gallring
12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:000) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.
Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 §
andra stycket samma lag.

Tillgänglighet
13 § Den officiella statistiken skall av de statistiksansvariga myndigheterna dokumenteras, kvalitetsdeklareras och hållas allmänt tillgänglig.
14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det
inte finns särskilda skäl mot detta.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen
upphävs
a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,
b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen
(1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya
förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen
(1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september
2001.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Håkan Färm
(Justitiedepartementet)
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Bilaga
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Den officiella statistiken
INNEHÅLL
Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Hushållens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Medborgarinflytande
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning
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Officiell statistik
ARBETSMARKNAD
Löner och arbetskostnader
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Arbetskraftsundersökningar
Vakanser och arbetslöshet
Arbetsmiljö
Arbetsskador

Ansvarig myndighet
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Medlingsinstitutet
Statistiska centralbyrån
(SCB)
SCB
SCB
SCB
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö
och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
BEFOLKNING
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande

SCB
SCB
SCB
SCB

BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE
Bostadsbyggande och ombyggnad
SCB
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
SCB
Byggnadskostnader
SCB
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus SCB
Bostads- och hyresuppgifter
SCB
Fastighetspriser och lagfarter
SCB
Fastighetstaxeringar
SCB
ENERGI
Tillförsel och användning av energi
Energibalanser
Prisutvecklingen inom energiområdet

Statens energimyndighet
Statens energimyndighet
Statens energimyndighet

FINANSMARKNAD
Finansräkenskaper
Aktieägarstatistik
In- och utlåningsstatistik
Finansiella företag förutom försäkringsföretag
Försäkringsföretag

Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen

HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER
Inrikeshandel
Utrikeshandel

SCB
SCB
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Officiell statistik

Ansvarig myndighet

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomar
Hälso- och sjukvård
Dödsorsaker

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och
sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
HUSHÅLLENS EKONOMI
Inkomster och inkomstfördelning
Hushållens utgifter

SCB
SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och
Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.
JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE
Jordbrukets struktur
Jordbrukets produktion
Sysselsättning i jordbruket
Jordbrukets ekonomi
Prisutveckling i jordbruket
Produktion i skogsbruket
Sysselsättning i skogsbruket
Riksskogstaxeringar
Fiske
Vattenbruk

Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverk
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Sveriges lantbruksuniversitet
Fiskeriverket
Fiskeriverket

KULTUR OCH FRITID
Bibliotek
Kulturmiljövård
Museer
Studieförbund
Samhällets kulturutgifter

Statens kulturråd
Statens kulturråd
Statens kulturråd
Statens kulturråd
Statens kulturråd

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN
Levnadsförhållanden
Jämställdhet

SCB
SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
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Ansvarig myndighet

MEDBORGARINFLYTANDE
Allmänna val
Partisympatier

SCB
SCB
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Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska
åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.
MILJÖ
Utsläpp
Belastning
Avfall
Miljötillstånd
Miljöbalkens tillämpning
Kemikalier, försäljning och användning
Miljöskyddskostnader
Gödselmedel och kalk
Markanvändning
Vattenanvändning

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
SCB
SCB
SCB
SCB

NATIONALRÄKENSKAPER
Nationalräkenskaper

SCB

NÄRINGSVERKSAMHET
Nystartade företag

Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins kapacitetsutnyttjande
Industrins lager
Industrins leveranser och order
Näringslivets investeringar
Inkvartering

Intitutet för tillväxtpolitiska studier
Intitutet för tillväxtpolitiska studier
Intitutet för tillväxtpolitiska studier
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
Konjunkturinstitutet
Turistdelegationen

OFFENTLIG EKONOMI
Kommunernas finanser
Statlig upplåning och statsskuld
Taxering
Utfallet av statsbudgeten

SCB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket

PRISER OCH KONSUMTION
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled

SCB
SCB

Internationella företag
Konkurser och offentliga ackord
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Officiell statistik

Ansvarig myndighet

Köpkraftspariteter
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex
för byggnader
Hushållens inköpsplaner

SCB
SCB
Konjunkturinstitutet

RÄTTSVÄSENDE
Brott
För brott lagförda personer
Domstolarnas verksamhet
Kriminalvård
Återfall i brott

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.
SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljer
Stöd vid sjukdom och handikapp
Stöd vid ålderdom

Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom
och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
SOCIALTJÄNST
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser administrativa frihetsberövanden
samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i
samband med enskilda personers hälsotillstånd.
TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER
Vägtrafik
Statens institut för
kommunikationsanalys
(SIKA)
Bantrafik
SIKA
Sjöfart
SIKA
Luftfart
SIKA
Postverksamhet
SIKA
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Ansvarig myndighet

Televerksamhet
Kommunikationsvanor

SIKA
SIKA
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Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 §
behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.
UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg
Högskoleväsende
Studiestöd
Forskning
Befolkningens utbildning

Statens skolverk
Högskoleverket
Centrala studiestödsnämnden
SCB
SCB
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