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Remissvar på utkast till lagrådsremiss: 
En modern dataskyddsreglering på 
socialförsäkringsområdet 

Remiss 
I utkastet till lagrådsremiss lämnar socialdepartementet förslag till en modern 
dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 
 
I utkastet till lagrådsremiss föreslås bl.a. att kap. 114 i Socialförsäkringsbalken 
(2010:110), SFB, ska upphävas och ersättas med ett nytt omarbetat kapitel, både vad 
gäller struktur och innehåll. Kap. 114 reglerar Försäkringskassans och 
Pensionsmyndighetens behandling av personuppgifter.  

Remissvar från socialnämnden i Vallentuna kommun 
Socialnämnden ser det generellt som positivt att dataskyddsregleringen på 
socialförsäkringsområdet ses över och att regelverket moderniseras i takt med 
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 
 
Enligt nuvarande bestämmelser i kap. 114 SFB (114 kap. 22 §) och anslutande 
förordning får socialnämnder ha direktåtkomst till Försäkringskassans 
socialförsäkringsdatabas när uppgifterna behövs som underlag för beslut om och 
kontroll av ekonomiskt bistånd. I utkastet föreslås att socialnämnderna samt även 
Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna, inte längre ska ha någon 
direktåtkomst till personuppgifter hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 
 
Idag tar socialnämnderna del av uppgifter från Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten genom den webbaserade tjänsten SSBTEK (Sammansatt 
Bastjänst för Ekonomiskt bistånd). Då detta informationsöverföringssätt enligt HFD 
utgör utlämnande på medium för automatiserad behandling och inte direktåtkomst 
påverkas inte socialnämndens möjlighet i dagsläget att inhämta uppgifter genom att 
bestämmelsen om direktåtkomst tas bort. Utifrån HFD:s snäva tolkning av vad som 
anses vara direktåtkomst, dvs. att mottagaren får möjlighet att på egen hand söka 
information och förfoga över vilka uppgifter som ska inhämtas (HFD 2015 not 16), 
anser nämnden det som mindre sannolikt att den framtida utvecklingen ska öppna 
upp för utökade möjligheter för direktåtkomst vid informationsöverföring mellan 
myndigheter. Detta med hänsyn till det ökade integritetsskyddet vid behandling av 
personuppgifter i och med implementeringen av dataskyddsförordningen, GDPR. 
Socialnämnden instämmer i vart fall med socialdepartementet att den eventuella 
ändringen av behovet av direktåtkomst i framtiden är ett hypotetiskt antagande och 
inte bör vid en proportionalitetsbedömning anses väga över intresset av skydd för den 
personliga integriteten. 
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För Vallentuna kommun, 
 
John Droguett 
Ordförande Socialnämnd 


