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Minnesanteckningar 
 
SCB 

 I nuläget är det samma andel bortfall som i FoB 90. Med bortfall menas personer som 
man inte kan matcha mot lägenhet. 

 Skatteverket har som mål att ha täckning på 97 % på varje kommun. 

 Hittils kan man inte se den ökning av antalet hushåll som man sett i 
urvalsundersökningar. 

 En överrepresentation av obebodda lägenheter kan bero på att det är en juridisk person 
som står på lägenheten. 
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 Census ska göras med 10 års-intervall framöver. 

 Man håller på att fundera på familjebegreppet, samt ett hushållsbegrepp som visar vem 
som bor i samma lägenhet. 

 De håller också på att utveckla ett röjandekontrollsprogram till Censusstatistiken. 

 Diskussion följde om Censusstatistiken som SCB skickat ut om våra kommuner, 
synpunkterna på materialet skickas till Martin. Kolla om det är någon speciell kategori av 
områden som är fel. Var ligger specialbostäderna? stämmer det etc. Överlag tycker man 
att täckningen är bra, några få områden under 90 %. De felaktigheter som upptäckts är i 
första hand i gamla områden i innerstaden av blandad struktur, inte i nyproduktion eller 
liknande som man kunde förvänta sig. 

 Tomas säger att den preliminära statistik vi fått ut ska raderas senast den sista april och att 
vi ska meddela honom när så är gjort. 

 Vådboende ingår inte i Bostadspak men i Lägenhetsregistret.  
 

SKL 

 KSP med bland andra Hans Ekholm träffade Bengt Westerberg i förra veckan med 
anledning av statistikutredningen och gav sin input. Det diskuterades bland annat, 
NYKO, SAMS-område, decentraliseringen av statistikansvaret mm. 

 Registerdatabas för forskningsändamål har diskuteras, då det påkallats behov av 
samkörning av register för detta ändamål. 

 
KSP:s Årskonferens 2012 

 Det kommer ett HoBinslag från SCB där man kanske också bör presentera gruppen? 

 Ska HoB-gruppen hålla på med Geodata-frågan också? Det bör diskuteras på 
konferensen. Om vi vill ha dessa frågor till nästa möte får vi höra av oss till SCB så tar de 
med en person som kan området. 

 
Övriga frågor 

 Då Kennteth går i pension tar Simon Sköld över som sammankallande till HoB-gruppens 
möten. 

 Fler kommuner i HoB-gruppen? Fundera till nästa möte. 
 
 
Nästa möte 
Onsdagen den 14 november i Västerås. 

 
Simon Sköld  


