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Dnr KS 2022-00835 

§ 55 Svar på remiss: utkast till lagrådsremiss: En 
modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tjänsteskrivelsen utgör Haninge kommuns remissvar på 
lagrådsremissen En modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Haninge kommun har inbjudits att lämna synpunkter på utkastet till 
lagrådsremissen: En modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2024. 

I utkastet lämnas förslag till en dataskyddsreglering för 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen syftar till att 
skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och 
effektiv verksamhet samt som värnar den enskildes personliga 
integritet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat synpunkter från social- 
och äldreförvaltningen. Förvaltningarnas bedömning är att 
kommunen inte har något att erinra mot innehållet i lagrådsremissen. 
Dock lyfts att tillgång till information är av vikt för att kunna 
säkerställa att korrekt bedömning sker i ett ärende för att motverka 
felaktiga utbetalningar, samt att kommunen ser positivt på att en 
teknikneutral lagstiftning införs. 

Handlingar i ärendet 

Ärendets tjänsteskrivelse 2023-01-27 
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Svar på remiss: Utkast till lagrådsremiss: En modern 
dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tjänsteskrivelsen utgör Haninge kommuns remissvar på 
lagrådsremissen En modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet.  

Sammanfattning av ärendet  

Haninge kommun har inbjudits att lämna synpunkter på utkastet till 
lagrådsremissen: En modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2024. 

I utkastet lämnas förslag till en dataskyddsreglering för 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen syftar till att 
skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och 
effektiv verksamhet samt som värnar den enskildes personliga 
integritet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat synpunkter från social- 
och äldreförvaltningen. Förvaltningarnas bedömning är att 
kommunen inte har något att erinra mot innehållet i lagrådsremissen. 
Dock lyfts att tillgång till information är av vikt för att kunna 
säkerställa att korrekt bedömning sker i ett ärende för att motverka 
felaktiga utbetalningar, samt att kommunen ser positivt på att en 
teknikneutral lagstiftning införs. 

Ärendet 

Haninge kommun har inbjudits att lämna synpunkter på utkastet till 
lagrådsremissen: En modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet.  

I utkastet lämnas förslag till en dataskyddsreglering för 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen syftar till att 
skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och 
effektiv verksamhet samt som värnar den enskildes personliga 
integritet. De ändamål för vilka Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter föreslås utvidgas 
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genom att myndigheterna får möjlighet att behandla personuppgifter 
om det är nödvändigt att vidta kontrollåtgärder. Ändamålet för 
kontrollåtgärder är avsett att tillämpas när personuppgifter behandlas 
vid sidan av ärendehandläggningen i syfte att säkerställa att felaktiga 
utbetalningar inte sker samt att motverka bidragsbrott. 

De särskilda begränsningar som gäller förutlämnande av 
personuppgifter på medium för automatiserad behandling (annat 
elektroniskt utlämnande av personuppgifter än genomdirektåtkomst) 
föreslås slopas. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få 
lämna ut personuppgifter elektroniskt på andra sätt än genom 
direktåtkomst under förutsättning att utlämnande kanske med stöd i 
angivna ändamål och med beaktande av krav på säkerhet och 
sekretess. 

Därutöver föreslås att uttrycket socialförsäkringsdatabasen ska 
utmönstras och att sökbegränsningar ska utgå från syftet med 
sökningen i stället för otillåtna sökbegrepp. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat synpunkter från social- 
och äldreförvaltningen som förvaltningen instämmer i. 
Förvaltningarna har inget att erinra mot innehållet i lagrådsremissen.  

Förvaltningarna vill dock lyfta att tillgång till information är av vikt 
för att kunna säkerställa att korrekt bedömning sker i ett ärende för 
att motverka felaktiga utbetalningar. Tillgång till omgående 
information är nödvändig, utifrån att en ansökan om ekonomiskt 
bistånd kan behöva handläggas samma dag om det till exempel utgör 
en nödansökan.  

Förvaltningarna ser positivt på att en teknikneutral lagstiftning införs. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Underlag för beslut 

Ärendets tjänsteskrivelse 2023-01-27 

 

Beslutet skickas till:  

Remissinstans 

__________ 
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Magnus Gyllestad 
Kommundirektör 

 Annica Lempke 
Avdelningsdirektör 
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