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Med anledning av de förslag som lämnas, ger detta yttrande en
beskrivning av de konsekvenser som Statistikmyndigheten SCB kan
överblicka i rollen som producent av officiell statistik.

1

Sammanfattning

SCB har getts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Kommuner
som utförare åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga
förutsättningarna, SOU 2020:41. SCB har inga synpunkter.
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Synpunkter

SCB har inga synpunkter på rubricerad remiss utifrån de aspekter
SCB har att beakta.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Magnus Sjöström, enhetschef Cecilia Stenbjörn samt gruppchef
Mikael Fredberg, föredragande.
SCB, Statistiska centralbyrån
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