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Antal bilagor 1 (Förteckning över planerade undersökningar, SCB och statistikansvariga 
myndigheter) 
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NNR och SCB har haft sitt årliga samråd enligt samrådsförordningen (1982:668) samt NNRs 
och SCBs rutin för samrådsförfarande. Samtliga undersökningar med insamling från företag 
2010 som SCB ansvarar för eller producerar på uppdrag av andra statistikansvariga 
myndigheter (SAM) ingår i samrådet. En förteckning över dessa bifogas detta protokoll 
(bilaga 1). Av förteckningen framgår också vilken myndighet som har ansvaret för resp. 
undersökning och därmed också ansvar för att samråd sker med NNR. SCB ansvarar för att 
SAM-myndigheterna som de utför uppdrag åt får information om att nedan listade 
undersökningar ska samrådas om med NNR. 
 
I och med detta möte betraktas samråd för de genomgångna undersökningarna som avslutat 
med undantag för följande undersökningar samt ev. nytillkomna undersökningar där 
ytterligare samråd kommer att ske under 2010:  
 
SCB:s kvarstående enskilda samråd 2010  
 
AM0201 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 
AM0208 Yrkesregistret med yrkesstatistik 
AM0209 Konjunkturstatistik över sjuklöner 
AM0701 Konjunkturstatistik över vakanser 
IT0101 IT i företag 
NV0802 Företagens utgifter för IT 
NV0109 Företagens ekonomi (FEK)- på hösten 
NV0111 Tjänsteföretagens förbrukning 
NV0112 Handelsmarginaler 
NV1006 Balansstatistik 
PR0401 Köpkraftsparitetsundersökning 
NV0101 Flerarbetsställeenkäten 
ES/UI Extrastat-fakturavaluta 
NV0702 Konjunkturstatistik för industrin 
Mi1001 Odlingsåtgärder i jordbruket 
 
 
 



SAM-myndigheters kvarstående samråd 2010 
 
AM0103 Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 
AM0115 Bonus och andra oregelbundna ersättningar 
NV1303 Nystartade företag i Sverige 
NV1304 Nystartade företag i Sverige, fas 2 
EN0114 Energianvändningen inom byggsektorn 
RM/L Vattenbruksföretagens ekonomi 2008 
NV1701 Inkvarteringsstatistik 
 
Noteringar 
 
SCB ska komplettera förteckningen över företagsundersökningarna med uppgifter om 
volym/antal företag samt uppgiftslämnarbörda där uppgifter om detta saknas. Komplettering 
efter samrådsmötet: SCB har så långt det är möjligt gjort uppdatering av underlaget 
beträffande uppgiftslämnarbördan.  
 
SCB ska återkomma med information om varför undersökningen PR0801 (tjänsteprisindex) 
gått över till kvartalsredovisning. Därefter tas ställning till om enskilt samråd ska hållas 
 
SCB ska närmare redogöra för om det finns ett behov av både den longitudinella databasen 
Linda (LE1900) och Yrkesregistret (AM0208) eller om någon form av samordning av 
uppgifterna i de båda undersökningarna kan ske. 
 
SCB ska be om uppgifter om upphandlingsunderlaget för undersökningarna om nystartade 
företag (NV1303 och NV1304) för att tillsammans med Tillväxtanalys kunna redogöra för de 
uppgifter som behövs för ett samråd. Komplettering efter samrådsmötet: SCB har tillgång till 
upphandlingsunderlagen. Tillväxtanalys har i sin upphandling ställt krav på minskad börda. 
 De två undersökningarna ska bli en urvalsundersökning i stället. Tidigare dvs. 2009 var NV 
1303 en totalundersökning ca 80000/år och den andra NV1304 en urvalsundersökning med 
ca 8000 i urval. Utvärderingskriterierna enligt Tillväxtanalys är en sammanvägning av pris 
och förmågan att reducera antal enkäter. Så länge som upphandlingen pågår kan SCB inte ta 
kontakt med Tillväxtanalys enligt kravet ovan.  
 
För undersökningen Företagens ekonomi (NV 0109) kommer ett enskilt samråd att hållas på 
hösten då även företrädare för SCB och NNR träffas för att diskutera undersökningen i sin 
helhet. 
 
SCB ska komplettera med ett tidsschema (till NNR) för samtliga undersökningar så att 
samråden kan planeras in i god tid. 


