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Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget i avsnitt 5.14.2 att 

Försäkringskassans rätt att bereda CSN direktåtkomst till personuppgifter hos 

Försäkringskassan avskaffas och att CSN:s behov av uppgifter från 

Försäkringskassan kan tillgodoses genom annat elektroniskt utlämnande än 

direktåtkomst. Som framgår av utkastet är så redan fallet. 

 

I övrigt har CSN följande synpunkter. I enlighet med vad eSam har framfört i 

promemorian ES2022/06 ”En modern registerförfattning” anser CSN att 

utgångspunkten bör vara att en registerförfattnings ändamålsbestämmelse bör 

vara generell och utgå från myndighetens uppdrag. I korthet bedömer CSN att 

detta typiskt sett innebär en lämplig avvägning mellan behovet av ett i viss mån 

flexibelt regelverk och behovet av integritetsskydd och tillräcklig förutsebarhet. 

Vidare är sådana ändamålsbestämmelser ägnade att skapa likartade 

förutsättningar för myndigheterna att fullgöra sina respektive uppdrag. I 

sistnämnda avseende ges olika myndigheter idag olika förutsättningar utan att 

skillnaderna i reglering alltid framstår som motiverade. 

 

Därutöver är CSN positiv till att de rättsliga förutsättningarna förtydligas för att 

utföra kontrollåtgärder vid sidan av ärendehandläggningen i syfte att säkerställa 

att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. CSN instämmer 

vidare i regeringens bedömning att bestämmelser som syftar till att begränsa 

möjligheten till elektroniskt utlämnande till förmån för manuella utlämnanden 

har begränsat skyddsvärde. CSN anser att utgångspunkten att ett utlämnande på 

papper ur integritetssynpunkt är mindre ingripande och förenat med mindre 

risker än ett elektroniskt utlämnande i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav är 

överspelad. CSN är därför positiv till förslaget att elektroniskt utlämnande på 

annat sätt än genom direktåtkomst inte ska regleras i 114 kap. 
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socialförsäkringsbalken utan att lagligheten av sådant utlämnande får prövas 

mot övriga tillämpliga regelverk, bl.a. dataskyddsförordningen och 

offentlighets- och sekretesslagen (2008:400).  

 

CSN anser att regeringen i annat sammanhang men i en nära framtid bör 

överväga behovet av förändringar avseende både ändamål och regleringen av 

annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst i andra myndigheters 

registerförfattningar, bl.a. studiestödsdatalagen (2009:287) och 

studiestödsdataförordningen (2009:321). Detta i syfte att säkerställa likartade 

rättsliga förutsättningar för myndigheter med likartade uppdrag och liknande 

förutsättningar för verksamheten som de som gäller för Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten. 

 
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter 

föredragning av verksjuristen Johan Lindeberg. 
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