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§ 111 Dnr KS 2023-000006 013 

Yttrande över betänkandet En ny statistik över 
hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)  

Kommunstyrelsens beslut 
Skellefteå kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Regeringen har låtit en särskild utredare belysa och analysera hur individbaserad 

statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge 
en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga 

integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts. Utredningen har remitterats 

till bland annat Skellefteå kommun för yttrande. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande, enligt vilket 

Skellefteå kommun delar utredarens syn att det behövs en så kallad 
förmögenhetsstatistik i Sverige. Kommunen utgår från att den avidentifierade 

aggregerade statistiken kommer hållas tillgänglig för allmänheten i SCB:s 

databaser. Kommunen anser vidare att den slutliga statistiken ska redovisas på 
regional och lokal nivå så att analyser och jämförelser möjliggörs. 

Då insamlandet av underlag till en ny förmögenhetsstatistik förväntas få ringa 
påverkan på kommunerna har kommunen inga invändningar mot utredningens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Svenskt Näringsliv, 2023-02-24 
Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-13 § 53 

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2023-02-01 

Bilaga, Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 
2022:51) 

____________________________________________________________________
______________ 
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Finansdepartementet 
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Kommunledningskontoret 

Handläggare 
Jens Tjernström 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Diarienummer 

 KS 2023-000006  013  

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över betänkandet En ny statistik över 
hushållens tillgångar och skulder (SOU 
2022:51)  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget 

Sammanfattning 

Regeringen har låtit en särskild utredare belysa och analysera hur 

individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas 

fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella 

ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för 

personuppgifter åsidosätts. 

Skellefteå kommun delar utredarens syn att det behövs en så kallad 

förmögenhetsstatistik i Sverige. Kommunen utgår från att den 

avidentifierade aggregerade statistiken kommer hållas tillgänglig för 

allmänheten i SCB:s databaser. Kommunen anser vidare att den slutliga 

statistiken ska redovisas på regional och lokal nivå så att analyser och 

jämförelser möjliggörs. 

Då insamlandet av underlag till en ny förmögenhetsstatistik förväntas få 

ringa påverkan på kommunerna har kommunen inga invändningar mot 

utredningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande över betänkandet En ny statistik över hushållens 

tillgångar och skulder (SOU 2022:51) 

Tjänsteskrivelse 

_________________________________________________________
_________________________ 

Beslutet sänds till: 

Finansdepartementet 

 

 

 

 

Kristina Sundin Jonsson 

Kommundirektör 

Samuel Lundqvist 

Ekonomichef 
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Beskrivning av ärendet 

Regeringen har låtit en särskild utredare belysa och analysera hur 

individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas 

fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella 

ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för 

personuppgifter åsidosätts. 

Finansdepartementet har gett Skellefteå kommun möjlighet att yttra sig 

över betänkandet. 

Kort sammanfattning av betänkandet 

Mellan 1999 och 2007 framställde Statistiska centralbyrån (SCB) statistik 

över hushållens tillgångar och skulder i Sverige, den s.k. 

förmögenhetsstatistiken. När förmögenhetsskatten upphörde att gälla 

2007 upphävdes också stora delar av den tidigare 

kontrolluppgiftsskyldigheten. Därmed förändrades förutsättningarna för 

att framställa förmögenhetsstatistik på grundval av lämnade 

taxeringsuppgifter. Sverige saknar därför sedan 2007 statistik över 

hushållens tillgångar och skulder. 

Utredaren anser att det finns ett stort samhällsbehov av att på nytt 

framställa statistik över hushållens tillgångar och skulder. En sådan 

statistik skulle ge möjligheter för bland annat Riksbanken och 

Finansinspektionen att göra djupgående analyser av skuldutvecklingen, 

bedriva ett krisförebyggande arbete och främja finansiell stabilitet. Även 

andra myndigheter vars uppdrag har betydelse för den 

samhällsekonomiska utvecklingen skulle kunna dra nytta av en ny 

statistik. 

Utredningen föreslår att SCB ska vara statistikansvarig myndighet för det 

nya statistikområdet. Utredningen föreslår vilka variabler rörande 

tillgångar och skulder som ska ingå i statistiken avseende hela den 

svenska befolkningen.  

Utredaren menar att den föreslagna insamlingen kommer att innebära 

ett intrång i den personliga integriteten men bedömer samtidigt att 

ändamålen med statistiken är godtagbara i ett demokratiskt samhälle 

och att insamlingen av uppgifter inte går utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till dem. De uppgifter som kommer att samlas in till den nya 

statistiken omfattas av statistiksekretess i SCB:s statistikverksamhet och 

får som huvudregel inte lämnas ut. Utredningen föreslår att känsliga 

personuppgifter ska få behandlas för framställning av statistik över 

Hushållens tillgångar och skulder i samma utsträckning som nu gäller för 

statistikområdena Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens 

utgifter. 

Konsekvenserna för de myndigheter, kommuner och regioner som 

behöver lämna uppgifter till den nya statistiken bedöms som 

begränsade. 

Kommuner och regioner levererar fortlöpande omfattande information till 

SCB. De uppgifter om pensionstillgångar som nu ska levereras till den 

nya statistiken ingår dock inte i den befintliga rapporteringen. Kommuner 

och regioner ska enligt utredningens förslag lämna uppgifter om 

enskildas förmånsbestämda tjänstepensioner en gång per år. Utredaren 

anser att kommunerna och regionerna genom att låta 
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pensionsadministratörerna, f.n. KPA Pensionsservice och Skandikon, 

sköta rapporteringen till SCB kan uppnå betydande samordningsvinster. 

Pensionsadministratörerna har de aktuella uppgifterna i befintliga 

register och redovisar dem i de årsbesked som skickas ut till de 

pensionsberättigade. 

Förslag till yttrande 

Skellefteå kommun delar utredarens syn att det behövs en så kallad 

förmögenhetsstatistik i Sverige. Kommunen utgår från att den 

avidentifierade aggregerade statistiken kommer hållas tillgänglig för 

allmänheten i SCB:s databaser. Kommunen anser vidare att den slutliga 

statistiken ska redovisas på regional och lokal nivå så att analyser och 

jämförelser möjliggörs. 

Då insamlandet av underlag till en ny förmögenhetsstatistik förväntas få 

ringa påverkan på kommunerna har kommunen inga invändningar mot 

utredningens förslag. 
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