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Förslag till yttrande över Promemoria avseende utökade
möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar
från välfärdssystem på medium för automatiserad behandling
(Dnr Fi2022/00578)
Remissen
Hallstahammars kommun har blivit utvald som remissinstans för Finansdepartementets
promemoria utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling (dnr Fi2022/00578).
Promemorian innehåller förslag till vissa ändringar i registerförfattningarna för
Skatteverkets
beskattningsoch
folkbokföringsverksamheter,
Centrala
studiestödsnämndens (CSN) studiestödsverksamhet och Kronofogdemyndighetens
verksamhet. Syftet med förslagen är underlätta för ovan nämnda myndigheter att lämna
underrättelser enligt lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen (lagen om underrättelseskyldighet). Detta genom att
tillåta att underrättelserna, som innefattar personuppgifter, får lämnas på medium för
automatiserad behandling. Med detta avses t.ex. utlämnade i elektronisk form som USBminne, e-post eller filöverföring.
Enligt lag om underrättelseskyldighet är vissa myndigheter, kommunerna och
arbetslöshetskassorna skyldiga att underrätta den myndighet eller organisation som har
fattat beslut om vissa ekonomiska förmåner respektive stöd, om det finns anledning att
anta att förmånen eller stödet har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller
med ett för högt belopp.
För närvarande har de flesta myndigheter och organisationer som omfattas av lagen
möjlighet att lämna underrättelser på elektronisk väg (medium för automatiserad
behandling). Förslagen i promemorian innebär att motsvarande möjlighet ska införas för
CSN. Idag saknas även denna möjlighet för Skatteverkets beskattnings- och
folkbokföringsverksamheter och Kronofogdemyndighetens verksamhet avseende
underrättelser till arbetslöshetskassorna varmed motsvarande möjlighet föreslås införas
även för dessa.
Socialförvaltningen bedömer att en harmonisering av lagstiftningen på detta område bör
ske för att syftet med lagen om underrättelseskyldighet ska få största möjliga
genomslagskraft samt ur effektivitetssynpunkt. Förslaget tillstyrks därmed i sin helhet
med synpunkter enligt en till ärendet hörande bilaga.
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Förslag till yttrande över remissen
Socialnämnden har inga invändningar mot förslaget men vill ändå lämna
följande synpunkter.
Med tanke på det syfte som lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har, anser socialnämnden att en
harmonisering av lagstiftningen kring hur underrättelseskyldigheten får
fullgöras är av stor vikt. Detta för att förenkla utlämnandet men även för att
tillse att lag om underrättelseskyldighet får så stor genomslagskraft som
möjligt.
Som påtalas i promemorian måste risken för otillbörligt intrång i den
enskildes personliga integritet vägas mot de vinster som kan uppnås genom
att denna möjlighet utsträcks till att även omfatta CSN, Skatteverkets
beskattningsoch
folkbokföringsverksamheter
samt
Kronofogdemyndigheten. Samtliga mottagare förutom arbetslöshetskassorna
har egna registerförfattningar som kan sägas stärka skyddet för den enskildes
integritet. Socialnämnden menar att oaktat om registerförfattning finns eller
inte, ska samtliga principer i artikel 5 dataskyddsförordningen upprätthållas
av den personuppgiftsansvarige. Sett ur detta perspektiv ser socialnämnden
inte att det skulle finnas någon förhöjd risk för intrång i den enskildes
personliga integritet med anledning av förslaget i promemorian.
För socialnämndens del innebär förslaget bland annat att CSN kan lämna
underrättelse enligt lag om underrättelseskyldighet direkt via medium för
automatiserad behandling till förvaltningen. Detta förenklar förvaltningens
arbete mot felaktiga utbetalningar rörande bland annat ekonomiskt bistånd,
vilket förvaltningen ser som mycket positivt.

Sandra Elma
Förvaltningsjurist

Jari-Matti Heikkinen
Biträdande Socialchef
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