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Inbyggd integritet inom Inspektionen
för socialförsäkringen (SOU 2014:67)
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker utredningens förslag.
Förslagen tillgodoser de behov som ISF har av att behandla personuppgifter
för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt
som de garanterar ett mycket starkt skydd för den personliga integriteten.
En viktig del i utredningens förslag är att ISF ska kunna beredas
direktåtkomst till främst statistikdatabaser och ärendehanteringssystem
hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten (kap. 10). Detta
förutsätter att dessa myndigheter bedriver ett utvecklingsarbete
gemensamt med ISF för att hitta lämpliga tekniska lösningar och
administrativa rutiner för en välfungerande och säker direktåtkomst. ISF
vill understryka vikten av att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
avsätter tillräckliga resurser för ett sådant arbete.
Utredningen bedömer att förslagen innebär en årlig kostnadsökning för ISF
(avsnitt 15.2). Genom förslagen förs vissa arbetsuppgifter som
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utför i dag över till ISF. Det är
då också naturligt att motsvarande resurser förs över från dessa
myndigheter till ISF. Förslagen innebär en effektivisering av ISF:s
verksamhet, som dock främst kommer att bestå i en kvalitetshöjning och
endast i begränsad uträckning i en produktivitetshöjning, varför den
sammantagna kostnadsökningen inte ryms inom befintlig budget.
Den fortsatta beredningen av förslagen i betänkandet bör ske skyndsamt.
För närvarande utreds behovet av en förstärkt tillsyn över
socialförsäkringen av Utredningen om tillsyn inom
socialförsäkringsområdet. 1 Den utredningens förslag kan komma att
innebära att ISF får ett utökat uppdrag, vilket i så fall skulle kunna
föranleda behov av vissa justeringar av den nu föreslagna lagen om
personuppgiftsbehandling i ISF:s verksamhet. De principiella
ställningstaganden som gjorts i SOU 2014:67 torde dock vara relevanta
även i förhållande till eventuella tillkommande uppgifter, och behovet av
justeringar torde vara begränsat. Eventuella konsekvenser för behovet av
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personuppgiftsbehandling av de förslag som Utredningen om tillsyn inom
socialförsäkringsområdet lämnar bör därför hanteras i särskild ordning.

I detta ärende har generaldirektör Per Molander beslutat. Enhetschefen Dan
Ljungberg har varit föredragande. I den slutliga beredningen har även
chefsjuristen Catarina Eklundh Ahlgren, kompetensområdeschefen Daniel
Hallberg, juristen Carina Nägling, it-ansvarige Andreas Sandin och
enhetschefen Joakim Söderberg deltagit.
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