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Hemställan om ändringar i 114 kap. SFB och 

förordningen (2003:766) om behandling av 

personuppgifter inom socialförsäkringens 

administration   

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker promemorians förslag. 

Vi vill tillägga följande angående placering av Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens uppgiftsskyldighet till ISF.  

Bestämmelsen om uppgiftsskyldigheten till ISF ändras inte i sak i och med 

promemorians förslag och ISF ser inget hinder mot att den placeras i det 

föreslagna nya 114 a kap. SFB. Men vi anser att det finns anledning att 

överväga om det är den mest lämpliga placeringen eller om en placering i 

förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter (den så 

kallade uppgiftslämnarförordningen) hade varit att föredra. Försäkrings-

kassans och Pensionsmyndighetens motivering till att bestämmelsen inte 

placeras i uppgiftslämnarförordningen är att uppgiftsskyldigheten då skulle 

kunna komma att omfatta även andra uppgifter än sådana som omfattas av 

tillämpningsområdet för 114 kap. SFB. Vi har svårt att förstå vad som 

avses med detta då innebörden av Försäkringskassans och Pensions-

myndighetens uppgiftsskyldighet till ISF styrs av vilka uppgifter vi behöver 

för vår systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 1 

och 2 samt 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen 

för socialförsäkringen. 

Vi vill också uppmärksamma att om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet 

flyttas från nuvarande förordning kräver det följdändringar i 2 § andra 

stycket förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för 

socialförsäkringen, oavsett var den placeras. 

_________________________ 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. 

Myndighetsjuristen Malin Albertsson har varit föredragande. Vid den slutliga 

handläggningen har chefsjuristen Anna Samuelsson, enhetscheferna Ola 

Leijon, Pererik Bengtsson och Sofie Cedstrand, tf. HR-ansvariga Anna 

Burström och den administrativa chefen Annika Stegarp Perman deltagit. 
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