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Yttrande över Uppgiftsskyldighet för utförare inom 

socialtjänsten (promemoria S2022/02856) 
 

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter 

som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. 

Promemorian innehåller inga förslag som rör myndighetens roll som 

statistikproducent. SCB lämnar därmed inga synpunkter. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 

närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, enhetschef 

Mikael Schöllin, samt verksjurist Annika Lundbäck Melz, 

föredragande. 

 

SCB, Statistiska centralbyrån 

 

 

 

Joakim Stymne 

 

 

  Annika Lundbäck Melz 
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ML/S/RS-S 
Annika Lundbäck Melz 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: jRylJI8vHtqTm6xutf4nOA

JOAKIM STYMNE
Generaldirektör, Statistiska centralbyrån

2022-10-05 10:01

Serienummer: gMReidgC1eEtOkb+WqP1eQ

ANNIKA MARIA LUNDBÄCK MELZ

2022-10-05 14:00

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
bf

e1
27

54
-b

ef
9-

4f
69

-9
a8

b-
a7

05
00

9c
f7

8d



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Remissyttrande S2022-02856.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-10-05 09:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-05 09:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-05 09:55 En avisering har skickats till Joakim Stymne
2022-10-05 09:55 En avisering har skickats till Annika Lundbäck Melz
2022-10-05 10:00 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Joakim Stymne
2022-10-05 10:01 JOAKIM STYMNE har signerat dokumentet Remissyttrande S2022-02856.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

jRylJI8vHtqTm6xutf4nOA)
2022-10-05 10:01 Alla dokument har undertecknats av Joakim Stymne
2022-10-05 13:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Annika Lundbäck Melz
2022-10-05 14:00 ANNIKA MARIA LUNDBÄCK MELZ har signerat dokumentet Remissyttrande S2022-02856.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: gMReidgC1eEtOkb+WqP1eQ)
2022-10-05 14:00 Alla dokument har undertecknats av Annika Lundbäck Melz

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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SCB, Statistiska centralbyrån 


 


 


 


Joakim Stymne 


 


 


  Annika Lundbäck Melz 
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