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Uppdrag om förstudie angående statistik om integration och urban 
utveckling 

Regeringens beslut 

Statistiska centralbyrån (SCB) ges i uppdrag att genom en förstudie 
närmare analysera och föreslå  hur befintlig registerstatistik om 
sysselsättning, inkomst uppdelat efter inkomstkälla, förmögenhet, 
utbildning, boende, flyttmönster, hälsa, delaktighet och trygghet kan 
användas och utvecklas för att belysa tillståndet och utvecklingen av 
situationen för personer som är utrikes födda samt i stadsdelar där det 
kommer att finnas överenskommelser mellan staten och en kommun om 
ett urbant utvecklingsarbete (lokala utvecklingsavtal). Där det är möjligt 
och lämpligt ska statistiken redovisas utifrån kön, ålder, 
utbildningsbakgrund samt vistelsetid och födelseregion. SCB ska ange 
alternativa förslag till statistik samt beräknade utvecklings- och löpande 
kostnader för de olika förslagen. SCB ska även lämna förslag till lämpliga 
tidpunkter och former för redovisning av statistiken.  Uppdraget ska 
genomföras på sätt som anges nedan under Närmare om uppdraget. 
 
Uppdraget ska redovisas till  Regeringskansliet (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet) senast den 13 oktober 2008.  
 
SCB får disponera högst 350 000 kronor för genomförande av uppdraget.  
Medlen utbetalas av Regeringskansliet (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet) efter rekvisition från SCB. Kostnaden ska 
belasta utgiftsområde 13, anslaget 10:2 Integrationsåtgärder, 
anslagsposten  3 Insatser i syfte att bryta utanförskap. Medel som inte 
har förbrukats senast den 31 december 2008 ska återbetalas till 
Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet). 
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Bakgrund 

Regeringen bör med visst intervall kunna ge en samlad redovisning till 
riksdagen om tillståndet och utvecklingen av integrationen såväl på 
nationell som lokal nivå. Den utvecklingen redovisades till vissa delar 
tidigare av Integrationsverket bl.a. i form av Rapport Integration. 
Rapporten innehöll en uppföljning och analys av tillståndet och 
utvecklingen för utrikes födda personer  inom olika samhällsområden 
som arbete, sysselsättning, utbildning, boende och hälsa m.m. samt med 
stöd av registerstatistik även en beskrivning av barns och ungdomars 
uppväxtvillkor. Varje år redovisades också utvecklingen i vissa utsatta 
bostadsområden utifrån ett antal variabler. En viktig grund för 
redovisningarna var databasen STATIV – en registerbaserad databas över 
hela befolkningen.  
 
SCB:s nuvarande ansvar för statistik på integrationsområdet 
I samband med avvecklingen av Integrationsverket fördes ansvar  och 
medel för samordning, beställning och drift av databasen STATIV över 
till SCB. I detta ansvar ingår att förbättra det statistiska underlaget inom 
integrationsområdet, liksom publicering och analys av relevant statistik. 
Det ingår också i uppgiften att tillgängliggöra databasen för forskning. 
Kommunernas möjlighet att få åtkomst till databasen för sina behov av 
uppföljning och analys ska beaktas av SCB. Hänsyn ska därvid tas  till 
sekretesslagstiftningen. SCB arbetar för närvarande med att utveckla 
innehållet för att STATIV ska kunna utgöra underlag för beskrivning 
och analys avseende både integration och segregation. En portal för 
integrationsstatistik har upprättats på SCB:s webbsida. Under hösten 
2008 ska SCB presentera en första övergripande rapport inom 
integrationsområdet inom ramen för sitt löpande uppdrag. 
 
Behov av statistik på lokal nivå 
Regeringen ingår överenskommelser med vissa kommuner om att 
bedriva ett urbant utvecklingsarbete i  stadsdelar med utbrett 
utanförskap (lokala utvecklingsavtal). Regeringen ser därför ett behov av 
att redovisa variabler om sysselsättning, inkomst uppdelat efter 
inkomstkälla, förmögenhet, utbildning, boende, flyttmönster, hälsa, 
delaktighet och trygghet på lokal nivå på ett sätt som möjliggör lämpliga 
geografiska jämförelser och analyser samt olika former av grafisk 
visualisering. 

Närmare om uppdraget 

Statistik om integrationsområdet  
SCB ska redovisa vilken befintlig statistik som finns inom 
integrationsområdet och hur den på ett lämpligt sätt kan brytas ned 
geografiskt. SCB ska bedöma i vilken utsträckning statistiken kan 
redovisas inom ramen för myndighetens löpande ansvar. 
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Snabbare inhämtning och redovisning av data 
En snabbare tillgång till statistik avseende de redovisade variablerna 
skulle bidra till regeringens uppföljning av tillståndet och utvecklingen på 
integrationsområdet. Möjligheterna att snabbare hämta in data bör därför 
analyseras av SCB. SCB ska redovisa vilka möjligheter som finns för 
snabbare statistikinhämtning med hänsyn till att godtagbar datakvalitet 
ska kunna bibehållas. SCB ska också ange kostnaderna för sådan statistik 
samt tid för genomförande. 
 
Förbättrad  redovisning av registerdata på stadsdelsnivå  
För att kunna redovisa registerdata för ett geografiskt avgränsat område 
kan STATIV behöva kompletteras med fastighetskoordinater.  En sådan 
komplettering skulle också utöka användningsområdet för STATIV. 
Staten, kommuner och forskare får då möjlighet att få data redovisat och 
analyserat efter olika  geografiska indelningar. SCB ska redovisa vad en 
sådan komplettering innebär bl.a. med hänsyn till juridiska aspekter samt 
lämna uppgift om tid för genomförande och kostnader för detta. Ett 
alternativ ska vara att lämna förslag  till uppföljning enbart genom 
SAMS-uppdelning.  
 
Referensområden 
Utvecklingen i de stadsdelar där det finns en överenskommelse om 
urbant utvecklingsarbete med staten  ska också kunna jämföras med  
stadsdelar som har liknande befolkningssammansättning men som inte 
har sådana överenskommelser. SCB ska ge underlag till val av lämpliga 
referensområden och därvid belysa olika alternativ som kan övervägas 
samt ange tid för genomförande och kostnader.   
  
Redovisningsform 
SCB ska lämna förslag på form av redovisning t.ex. på webben eller i en 
skriftlig rapport, med eller utan analys av data. Alternativ där grafisk 
visualisering ingår ska redovisas.  
 
 
På regeringen vägnar 
 
 
 
Nyamko Sabuni 
 
 
   Eva Cederholm Cars 
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Kopia till: 
Statsrådsberedningen/REV 
Socialdepartementet/SK  
Finansdepartementet/BA/SMS/EA/BO 
Miljödepartementet/MH 
Näringsdepartementet/RT 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM/A/D/UF/JÄM 
Arbetsmarknadsdepartementet/A AE 
Lantmäteriverket 
Boverket 
Sveriges Kommuner och Lansting (SKL) 


