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Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study
(LIS) - Delrapport från Utredningen om statistik över
hushållens tillgångar och skulder (Fi 2021:02)
Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter som
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent.
SCB vill inledningsvis peka på att utredningens förslag innebär ett avsteg
från det starka sekretesskydd som enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller för uppgifter i en myndighets
statistikverksamhet. Precis som utredningen lyfter fram anser SCB att det
finns skäl att understryka att statistiksekretessen är av mycket stor vikt
för att statistik av hög kvalitet ska kunna framställas. Det kan antas att
viljan hos uppgiftslämnare av olika slag att lämna uppgifter till
statistikansvariga myndigheter skulle kunna minska med ett svagare
sekretesskydd vid statistikframställning. Enligt SCB:s bedömning är
tilliten till statistikmyndigheternas hantering av data avgörande för viljan
att delta i olika undersökningar och på sikt för förtroendet för den officiella
statistiken.
Vikten av att upprätthålla statistiksekretessen har även lyfts fram i andra
lagstiftningsärenden som t.ex. i propositionerna Tidsbegränsad lösning för
att säkerställa tillgång till skolinformation (prop. 2020/21:141) och Säkrare
samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (prop. 2020/21:160).
Enligt SCB bör sekretessbrytande regler användas mycket restriktivt och
endast i undantagsfall. En sådan regel bör införas endast om det finns
mycket starka skäl och riskerna för integritetsskyddet bedöms som
obefintliga. Statistiksekretessen är central och måste värnas.
Utredningen har redovisat sina avvägningar och kommit fram till att det
inte finns någon beaktansvärd risk för integritetsskyddet som med
tillräcklig styrka skulle kunna tala emot att mikrodata lämnas ut till LIS.
Med tanke på dessa omständigheter bedömer utredningen att förtroendet
för statistikframställningen i Sverige inte heller riskeras genom att ett
utlämnande av uppgifter sker.
SCB har, i detta specifika fall, förståelse för utredningens avvägning,
men understryker i sammanhanget att det krävs mycket starka skäl för
att motivera beslut om avsteg från statistiksekretessen.
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Den föreslagna lösningen att namnge en ideell förening i en sekretessbrytande bestämmelse är visserligen lagtekniskt udda men kan enligt
SCB vara lämpligt eftersom det markerar att det krävs beslut av riksdagen för att ge ett visst forskningsinstitut tillgång till mikrodata. SCB har
i övrigt inga synpunkter på utredningens författningsförslag. Om beslut
fattas i enlighet med förslaget kommer SCB att kunna lämna ut uppgifter
om inkomster och förmögenheter till LIS på det sätt utredningen
avser.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Magnus Sjöström, handläggare Peter Gärdqvist samt verksjurist Petra
Renner, föredragande.
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