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Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om europeisk statistik om befolkning 
och bostäder (ESOPH) 
Remissen avser förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

FÖRORDNING om europeisk statistik om befolkning och bostäder, 
om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013 (ESOPH). 

Förslaget integrerar befintlig statistik om demografi, migration 
(Artikel 3 i förordning 862/2007) och census (folk- och 
bostadsräkningar) och anger att medlemsstaterna måste 
tillhandahålla statistik om tre områden (demografi, bostäder, 
familjer och hushåll).   

1 Sammanfattning  
SCB är generellt positiv till en gemensam ramlag för områdena 
demografi, migration och census. Befolkningsdefinitionen, det vill säga 
vilka som ska räknas in i folkmängden, bedöms vara den största 
utmaningen för SCB i förslaget eftersom undantaget att använda den 
registrerade (folkbokförda) befolkningen är borttaget. Förslaget innebär 
att grupper som asylsökande och papperslösa kan antas ingå i 
folkmängden och de ska därmed redovisas i statistiken. Därutöver ges 
kommissionen stora möjligheter att göra tillägg eller förändringar i 
förslaget med hjälp av genomförande- och delegeringsakter. Dessa ska 
antas minst 12 månader innan referenstidens början (för folk- och 
bostadsräkningar gäller minst 24 månader). De förändringar som antas i 
genomförande- och delegeringsakter skulle kunna vara väldigt 
kostnadsdrivande och medföra direktinsamling som SCB vill undvika i 
möjligaste mån.   

2 Allmänna synpunkter  
SCB är generellt positiv till en ramlag som samlar områdena befolkning, 
census och migration (Artikel 3 i förordning 862/2007).  SCB använder 
sig i nuläget av administrativa data i form av register till 
befolkningsstatistiken och census och är av uppfattningen att det är 
den ansats som ska användas även fortsättningsvis. Vår 
registerbaserade befolkningsstatistik har stora möjligheter att på ett 
kostnadseffektivt sätt möta förändrade EU-krav med mer frekvent och 
aktuell statistik samt redovisning på en detaljerad regional nivå. 
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2.1 Befolkningsdefinition (artikel 2, 3) 
Den största svårigheten som SCB ser med förslaget är 
befolkningsdefinitionen, stadigvarande bosättning. Förslaget har inte 
längre med det undantag som tidigare funnits, att använda registrerad 
bosättning. Det innebär att SCB, för att följa förordningen, bland annat 
ska inkludera ej folkbokförda personer. Det kan vara grupper som 
asylsökande och papperslösa.  För asylsökande har vi idag endast 
grundläggande information så som kön, ålder och medborgarskap. De 
papperslösa är av naturliga skäl en ännu större utmaning, då uppgifter 
saknas i administrativa register.  

2.2 Delegerade akter (artikel 5, 6, 7) 
Förslaget ger stora möjlighet för kommissionen att förändra innehållet i 
förordningen på sikt vad gäller ämnen, statistiska enheter, variabler, 
ad-hoc undersökningar med mera. Effekterna är svåra att bedöma men 
kan komma att vara kostnadskrävande. Kommissionens rätt att anta 
genomförande- och delegeringsakter behöver begränsas.  

2.3 Uppgiftskällor och metoder (artikel 9)  
De statistiska kraven i ESOPH måste vara möjliga att genomföra med 
administrativa källor. Direktinsamling av uppgifter från individer och 
hushåll ska undvikas av både kostnadsskäl och för att inte öka 
uppgiftslämnarbördan.   

2.4 Datadelning (artikel 13) 
SCB anser att datadelning på aggregerad nivå är möjlig – däremot är det 
viktigt att utbyte av uppgifter av konfidentiell natur är frivillig, vilket 
det är enligt nuvarande lydelse av artikel 13.3.    

 
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Marie 
Haldorson i närvaro av chefsjurist Joachim Angermund, 
avdelningschef Magnus Sjöström, enhetschef Marie Lidéus samt 
sektionschef Helena Sjödin, föredragande. 
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