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Departementspromemorian Reglering av
mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)
Bakgrund
Promemorian föreslår en ny lag för behandling av personuppgifter i det
fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar
(Fasit). Den nu föreslagna lagen ska gälla i stället för lagen om den officiella
statistiken vid behandling av uppgifter i Fasit och lagen ska komplettera
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Den föreslagna lagen ger en grund för behandling av de personuppgifter som
behövs för att tillgodose ändamålen med statistiksystemet. Statistiska
centralbyrån (SCB) ska ta fram ett särskilt urval av personuppgifter i Fasit för
utlämnande till bl.a. myndigheterna under regeringen. Användarna, tex
myndigheterna under regeringen, föreslås få behandla dessa uppgifter. Lagen
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som har lämnats ut.
Lagen innehåller också bestämmelser om bl.a. särskilda skyddsåtgärder,
begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter samt bestämmelser om
bevarande och gallring. Vidare föreslås att myndigheter under regeringen ska
vara skyldiga att lämna uppgifter till SCB, som är den myndighet som ska
ansvara för att förvalta och utveckla Fasit.
Sammanfattning

 Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget.




CSN ser positivt på en lagreglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
i en särskild lag. CSN ser det också som positivt att en
uppgiftsskyldighet för myndigheterna regleras i lagen vilket även
medför en sekretessbrytande regel för myndigheterna. CSN anser
också att det är positivt att det enligt förslaget kommer att finnas
lagstöd för myndigheter att begära ut uppgifter från Fasit.
CSN anser att det bör förtydligas att gallringsreglerna i 13 §
lagförslaget även ska tillämpas hos de myndigheter som erhållit
uppgifter från SCB i enlighet med 9 § i lagförslaget.
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CSN anser att det också bör förtydligas om myndigheterna, om de
erhållit uppgifter i enlighet med 9 § lagförslaget, ska underrätta
Riksarkivet enligt vad som sägs i 4 § i den föreslagna förordningen.

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
CSN har tagit del av promemorian och tillstyrker förslagen.
CSN vill lämna nedanstående synpunkter
CSN ser det som positivt att behandlingen av personuppgifter inom Fasit
regleras i en särskild lag. Det innebär emellertid att det blir ytterligare en
lagstiftning, utöver lagen om den officiella statistiken som ska tillämpas av
bl.a. myndigheterna.
CSN ser positivt på att lagen reglerar att SCB på begäran kan lämna ut ett
särskilt urval av personuppgifter till myndigheter under regeringen. Detta
medför att CSN med lagstöd, vid behov, kan begära ut uppgifter. CSN ser
också positivt på att det regleras en uppgiftsskyldighet för myndigheterna att
lämna uppgifter till SCB. Detta eftersom uppgiftsskyldigheten även innebär
en sekretessbrytande regel.
Enligt 1 § lagförslaget ska lagen också tillämpas vid behandling av
personuppgifter som har lämnats ut enligt 9 §.
CSN vill lyfta frågan om gallringsreglernas tillämplighet hos de myndigheter
som har fått ut uppgifter från Fasit.
I 13 § lagförslaget anges att personuppgifter i Fasit ska gallras när de inte
längre behövs för något av de ändamål som avses i 4 och 5 §§.
I paragrafen framgår emellertid inga bestämmelser om gallring för
personuppgifter som har lämnats ut till myndigheterna, utan regleringen tar
endas sikte på gallring i Fasit. CSN anser att fråga uppkommer hur uppgifter
hos de myndigheter som har tagit emot personuppgifter i enlighet med 8 - 9
§§ i lagförslaget ska gallras. Även om det kan antas att personuppgifter som
har lämnats ut i enlighet med 8 - 9 §§ också ska gallras när de inte längre
behövs hos den myndigheten som har tagit emot uppgifter anser CSN att det
förhållandet behöver klargöras.
Förslagsvis skulle detta kunna förtydligas genom ett tillägg av att personuppgifter
som har lämnats ut enligt 9 § ska gallras hos mottagarna i enlighet med 13 §.
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Detta naturligtvis under förutsättning att det är tänkt att samma
gallringsbestämmelser ska gälla hos de myndigheter som tagit emot uppgifter
från SCB – Fasit.
Samma förhållande gäller för den föreslagna regleringen i 4 § förslag till
förordning om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska
statistiksystemet för inkomster och transfereringar.
I 4 § anges att innan Statistiska centralbyrån gallrar uppgifter enligt 13 § lagen
(2008:000) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska
statistiksystemet för inkomster och transfereringar ska myndigheten
underrätta Riksarkivet.
CSN anser att det även här bör klargöras om de myndigheter som har tagit
emot uppgifter enligt 8 - 9 §§ lagförslaget ska underrätta Riksarkivet innan
gallring utförs.

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av statistikern Olof Fraenell och verksjuristen Ann Svensson.
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