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Socialstyrelsens yttrande över förslag till Europaparlamentets 

och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning 

och bostäder, om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och 

om upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) 

nr 1260/2013, COM (2023) 31 

Det kan vara svårt att jämföra statistik från olika länder eftersom definitioner, 

tolkning av termer och underliggande data ofta skiljer sig åt mellan länder. För-

slaget är ett steg i rätt riktning för att öka möjligheterna till jämförelser av den 

statistik som medlemsländerna tar fram.  

Det är framför allt Statistiska centralbyrån som ansvarar för statistik inom områ-

det demografi. Inom det aktuella området tillhandahåller Socialstyrelsen statistik 

baserat på Medicinska födelseregistret. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen stödjer syftet med förslaget och ställer sig generellt positiv till 

insatser som förbättrar kvaliteten, ökar möjligheten till aktuell, tillförlitlig och 

jämförbar europeisk statistik.  

Socialstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslaget med följande synpunkter. 

Befolkningsunderlag (artikel 3) 

Den ändrade befolkningsdefinitionen kan komma att medföra svårigheter för 

Socialstyrelsen i de fall statistik baseras på register som endast omfattar folkbok-

förda personer.   

Krav avseende statistiken, periodicitet och referenstider (artikel 5, 6, 7) 

Den föreslagna förordningen medför stora befogenheter för kommissionen som 

förbehåller sig rätten att ändra i genomförandetakter, exempelvis vad gäller äm-

nen, variabler, periodicitet. Kommissionens rätt att anta genomförande- och de-

legeringsakter skulle kunna innebära ökade arbetsinsatser för såväl uppgiftsläm-

nare som myndigheten. 

Uppgiftskällor och metoder (artikel 9) 

För att minska uppgiftslämnarbördan och eventuellt ökade kostnader för myn-

digheten anser Socialstyrelsen att statistiken i möjligaste mån bör baseras på 

redan befintliga administrativa register. 
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Datadelning (artikel 13) 

Socialstyrelsen anser att det är möjligt med datadelning av aggregerade data. Vid 

datadelning av personuppgifter eller känsliga uppgifter ska det fattas beslut på 

grundval av gällande sekretessregler inom svensk lagstiftning.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Mona Heurgren. Utredaren 

Susanne Holland har varit föredragande. 

 

För Socialstyrelsen 

 

 

Mona Heurgren 

 

   Susanne Holland 
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