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Utkast till lagrådsremiss - En modern 

dataskyddsreglering på socialförsäkrings-

området 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har erbjudits möjlighet att yttra 

sig över förslagen i utkast till ovan rubricerad lagrådsremiss med förslag 

om en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten.  

SKR välkomnar en teknikneutral lagstiftning som möjliggör digitaliserad 

och effektiv verksamhet som värnar om den personliga integriteten samt 

utvidgade ändamål som möjliggör nödvändiga kontrollåtgärder.  

Sveriges kommuner och regioners (SKR)   

ställningstaganden 

SKR tillstyrker förslagen i utkast till lagrådsremiss med följande 

synpunkter.  

Direktåtkomst till personuppgifter hos Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten (avsnitt 5.14.2) 

SKR tillstyrker förslaget att socialnämndernas rätt till direktåtkomst till 

uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten avskaffas och 

att socialnämndernas behov av informationsförsörjning tillgodoses genom 

annat elektroniskt utlämnade än direktåtkomst. 

Enligt SKR:s uppfattning innebär förslaget ingen begränsning mot 

nuvarande hantering vid inhämtning av uppgifter för socialnämnderna och 

ekonomiskt bistånd.  Socialnämnderna tar del av uppgifter från 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten via den digitala tjänsten 

SSBTEK (SammanSatt BasTjänst för EKonomiskt bistånd) och uppgifter 

lämnas redan idag genom en fråga svarsfunktion.    

De föreslagna förändringarna bidrar till en mer tidsenlig, effektiv och 

ändamålsenlig lagstiftning som förhoppningsvis leder till en snabbare och 

effektivare handläggning med tillgång till digitala informationsflöden.   
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Kontrollåtgärder (avsnitt 5.8.2) 

SKR är positiva till att de ändamål för vilka Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter för att vidta 

kontrollåtgärder utvidgas och att de rättsliga förutsättningarna för att utföra 

kontrollåtgärder förtydligas. SKR ser som en viktig del att handläggningen 

av beslut om utbetalning av medel stärks, så att beslut tas på korrekt 

information och underlag, för att minska behovet av efterkontroll. En 

förutsättning är att det finns metoder så att stat och kommunala 

myndigheter samverkar för en samordnad utveckling att förhindra 

välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar.   

För att framtidssäkra och effektivisera informationsutbyte är det viktigt 

med en flexibel och teknikneutral lagstiftning som även fokuserar på 

sekretess och säkerhet oavsett teknik.  
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