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Remissyttrande över utkastet till lagrådsremissen: En modern 

dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet 

 

Kammarrätten har följande synpunkter att lämna på förslaget. 

 

5.8.2 Kontrollåtgärder  

 

Eftersom Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bl.a. ska säkerställa att 

felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott har inte 

kammarrätten några synpunkter på ett kontrolländamål vad gäller 

myndigheternas egna verksamheter. Ett primärt ändamål för att vidta 

kontrollåtgärder kan dock, med hänsyn till föreslaget tillämpningsområde i 114 

kap. 2 § socialförsäkringsbalken, inte anses innefatta uppgiftsutlämnande för 

andra myndigheters kontroll i deras verksamhet (jfr s. 30 f. i utkastet). Enligt 

kammarrätten finns det dock stöd för sådan personuppgiftsbehandling enligt 

föreslagna 114 kap. 9 §. Det krävs alltid viss förberedelse, t.ex. utvärdering, 

inför personuppgiftsbehandling i form av uppgiftsutlämnande. Kammarrätten 

anser alltså att tillåten personuppgiftsbehandling för att fullgöra 

uppgiftsutlämnande inbegriper förberedelse inför sådant utlämnande.  

 

5.12 Sökbegränsningar 

 

Av lagtekniska skäl framstår det som om en tillämpning av föreslagna 114 kap. 

12 § blir enklare om andra och tredje styckena byter plats.  

 

5.15 Gallring 

 

Enligt kammarrätten bör begreppet gallring undvikas i modern 

dataskyddslagstiftning eftersom begreppet för tankarna till arkivrättsliga 

sammanhang och bevarandet av allmänna handlingar m.m. Begreppet 

förekommer varken i det EU-rättsliga regelverket eller i nationell rätt som 
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införts på senare tid, om inte arkivrättsliga regler avses.1 I stället bör principen 

om lagringsminimering (artikel 5.1 e i EU:s dataskyddsförordning, 2016/679) 

och längsta tid för behandling komma till uttryck i bestämmelser av detta slag.2  

 

5.16 Avgifter  

 

I den föreslagna bestämmelsen om avgifter i 114 kap. 16 § bör tredje stycket 

innehålla formuleringen ”första och andra styckena”. 

 

___________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist och 

kammarrättsrådet Elisabet Reimers. Föredragande juristen Johan Lindberg har 

varit föredragande.  

 

 

 

  Peder Liljeqvist 

 

 

                                                                        Johan Lindberg 
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1 Se brottsdatalagen (2018:1177) jfr. prop. 2017/18:269 s. 120 och 121 samt 15 § 

totalförsvarsdatalagen (2020:151).  
2 Jfr. prop. 2022/23:34 s. 18, s. 150 och 151. 


