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Remiss av Ds 2018:2 Reglering av mikrosimuleringsmodellen 
Fasit 

 

Svenska Bankföreningen välkomnar förslaget till reglering av 

mikrosimuleringsmodellen Fasit. Vi anser dock att förslaget, såvitt avser andra 

användare än myndigheter, bör ändras så att samtliga användare som idag har 

tillgång till Fasit ges möjlighet att få del av urvalet. 

 

I 9 § författningsförslaget anges att Fasit på begäran får lämnas ut till Riksdagsför-

valtningen och Riksrevisionen samt Regeringskansliet och andra myndigheter under 

regeringen. Vidare anges att regeringen får meddela föreskrifter om att Fasit får 

lämnas ut till andra användare. 

 

I promemorian lämnas ett förslag till sådana föreskrifter, förslag till förordning om 

behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för 

inkomster och transfereringar. I förslaget till föreskrifter anges att Fasit även får 

lämnas ut till användare vid Sveriges Kommuner och Landsting och de centrala 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Bakgrunden till skrivningen är med all 

sannolikhet att den täcker in de användare som fanns vid tidpunkten då 

promemorian upprättades. 

 

Bankföreningen är, efter nyligen genomgången utlämnandeprövning, en ny 

användare av Fasit och bör som sådan omfattas av den krets av användare som 

beskrivs i promemorian.  

 

I promemorian, sida 50, anges följande. 

 

”De myndigheter som använder Fasit i dag får alla anses ha ett stort behov av att 

kunna analysera effekterna av regeländringar och bör få möjlighet att använda 

modellen även i framtiden. Eftersom det kan förutsättas att användarna kan bli något 

fler än i dag går det inte att i detalj reglera vilka som ska ha rätt att få ta del av det 

urval som SCB ska lämna ut. Det bör därför av den föreslagna lagen framgå att 
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urvalet ska få lämnas ut till Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen samt 

Regeringskansliet och andra myndigheter under regeringen.   

 

Även de användare som finns inom de intresseorganisationer som har tillgång till 

Fasit i dag, som t.ex. SKL och de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisa-

tionerna, bör mot bakgrund av det vad som ovan anförts få sådan rätt. Det bör vidare 

vara möjligt att under liknande förutsättningar lämna ut urvalet till andra än de som 

använder modellen i dag. Vilka andra än myndigheter som urvalet av modellen ska 

få lämnas ut till bör närmare föreskrivas av regeringen.” 

 

I promemorian påpekas att de användare som i dag ha tillgång till Fasit även 

framgent ska ges denna möjlighet. Bankföreningen, som är en ny användare av 

Fasit, instämmer med att nuvarande användare även i framtiden ska ges tillgång till 

Fasit. För att uppnå detta måste dock aktuella uppgifter införas i 2 § förslag till 

förordning om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska 

statistiksystemet för inkomster och transfereringar, genom att även ange Svenska 

Bankföreningen.  

 

Ett alternativ till att regeringen utfärdar sådana föreskrifter som nämns i stycket ovan, 

är att regeringen ger SCB bemyndigande att fatta sådana beslut. Ett sådant 

bemyndigande skulle skapa ett mer effektivt system eftersom SCB:s 

utlämnandeprövning därigenom kopplas till möjligheten för användaren att få tillgång 

till Fasit utan att behöva avvakta en ändring av regeringens förordning.  

 

Sammanfattningsvis föreslås att Svenska Bankföreningen införs som en sådan 

annan användare som anges i 2 § förslaget till förordningen om behandling av 

personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och 

transfereringar. Alternativt bör, för att effektivisera processen, 9 § andra stycket 

författningsförslaget ändras så att det framgår att regeringen eller den myndighet 

regeringen beslutar, får meddela föreskrifter om att urvalet enligt 8 § får lämnas ut till 

andra än dem som anges i första stycket. I samband därmed bör också SCB i 

regeringens föreskrifter bemyndigas att fatta beslut om att urvalet enligt 8 § 

lagförslaget får lämnas ut till andra än dem som anges i första stycket. 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Åsa Arffman Rickard Eriksson 

 

 


