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Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det är mycket 

välkommet med en särskild lag som reglerar myndigheters behandling av 

personuppgifter. ISF instämmer i utredningens uppfattning att det behövs 

en mer enhetlig och samlad reglering för myndigheternas behandling av 

personuppgifter.  

ISF tillstyrker förslaget till myndighetsdatalag och förslaget om ändring i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). På några punkter anser dock 

ISF att det finns behov av förtydliganden och dessa kommenteras i det 

följande. 

För närvarande bereds ett förslag till registerlag för ISF (Inbyggd integritet 

inom Inspektionen för socialförsäkringen; SOU 2014:67) inom 

Regeringskansliet. ISF vill framhålla att det är angeläget att den föreslagna 

registerlagen för ISF införs så snart som möjligt eftersom den är en 

förutsättning för att ISF ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett 

ändamålsenligt sätt. Registerlagen kommer sedan att behöva ses över i 

samband med översynen av övriga registerförfattningar, men det finns 

enligt ISF anledning att redan i samband med detta lagstiftningsarbete 

kommentera några av de punkter där det kommer att behövas en 

särreglering för ISF.  

8.2.1 Vilka myndigheter bör omfattas av lagens 

tillämpningsområde?  

ISF är positiv till att den nya lagen omfattar myndigheternas behandling av 

personuppgifter. Det kan dock finnas anledning att i det kommande 

lagstiftningsarbetet belysa lagens tillämplighet vid 

personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för olika former av 

samverkan mellan myndigheter. På socialförsäkringsområdet förekommer 

det till exempel att de samordningsförbund som bildas av 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting enligt 

lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har 

ett behov av att behandla personuppgifter, både inom ramen för sin 
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verksamhet och för att det ska vara möjligt att utvärdera verksamheten.1 

Det finns anledning att överväga om inte även den 

personuppgiftsbehandling som sådana förbund utför bör omfattas av den 

föreslagna lagen. 

8.2.2 Vilka verksamheter bör omfattas av lagens 
tillämpningsområde?  

Utredningen föreslår att vissa verksamheter ska undantas från lagens 

tillämpningsområde. Enligt ISF är det önskvärt att det förtydligas hur 

lagens tillämpningsområde ska avgränsas när det gäller undantaget för en 

myndighets administrativa verksamhet. Gränsdragningsproblem kan till 

exempel uppstå vid administration av behörigheter till myndighetens 

verksamhetssystem och vid handläggning av ett personalärende med 

anledning av dataintrång i verksamhetssystemet. Det kan även uppstå 

oklarheter när det gäller myndigheters hantering av personuppgifter som 

visserligen har anknytning till deras kärnverksamhet, men där hanteringen 

inte direkt omfattas av myndigheternas uppdrag. För ISF:s del aktualiseras 

detta när enskilda vänder sig till ISF med olika typer av klagomål. ISF:s 

uppdrag är att utöva systemtillsyn och effektivitetsgranskning på 

socialförsäkringsområdet, men i uppdraget ingår inte att hantera klagomål 

från enskilda. Det är inte självklart om myndighetsdatalagen ska tillämpas 

vid ISF:s behandling av personuppgifter med anledning av sådana klagomål 

eller om undantaget för administrativ verksamhet är tillämpligt och att 

uppgifterna därför ska behandlas med stöd av personuppgiftslagen. 

Liknande gränsdragningsproblem kan sannolikt förekomma hos andra 

myndigheter. 

9.2.4 En allmän och heltäckande rättslig grund för 
myndigheternas behandling av personuppgifter  

Utredningen föreslår att en myndighet ska få behandla personuppgifter om 

det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet. 
ISF anser att det är positivt att den nya lagen anpassas till de särskilda 

förhållanden och de skiftande verksamheterna som förekommer på 

myndighetsområdet. ISF tillstyrker därför utredningens förslag om en 

generell rättslig grund för myndigheters behandling av personuppgifter. I 

motivtexten framhålls att den personuppgiftsansvariga myndigheten måste 

specificera för vilket eller vilka ändamål som uppgifterna behandlas i 

verksamheten, vilket följer av hänvisningen till 9 § personuppgiftslagen 

som föreslås tas in i 6 § myndighetsdatalagen. Det kan finnas anledning att 

se över om det är möjligt att göra författningstexten tydligare på denna 

punkt för att minska risken för missförstånd vid tillämpningen av lagen. 

                                                
1 Samordningsförbunden registrerar uppgifter i ett myndighetsgemensamt system, 
SUS, som Försäkringskassan är systemägare för. Se även www.susam.se. 
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9.3.1 Känsliga personuppgifter 

Utredningen föreslår att det ska införas ett undantag från förbudet mot att 

behandla känsliga personuppgifter – utöver de undantag som följer av 15–

19 §§ personuppgiftslagen – som innebär att myndigheter får behandla 

känsliga personuppgifter om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är 

nödvändiga för handläggningen av det. ISF anser det finns behov av att 

ytterligare belysa frågan om gränsdragningen mellan handläggning av 

ärenden och faktiskt handlande när det gäller myndigheters interna arbete 

med olika typer av analyser, uppföljningar, verksamhetsutveckling och 

kvalitetsgranskning. I den juridiska doktrinen har myndigheters 

författningsreglerade kvalitetsgranskning betraktats som handläggning av 

ärenden.2 Det är emellertid tveksamt om olika typer av analysverksamhet 

och verksamhetsuppföljning ska betraktas som ärendehandläggning, 

särskilt när det är fråga om en mer löpande hantering för att t.ex. följa 

utvecklingen på ett område. Om denna typ av verksamhet i stället utförs av 

en extern analys- och utvärderingsmyndighet är det dock mer närliggande 

att betrakta verksamheten som ärendehandläggning. Även om det finns en 

möjlighet enligt den föreslagna lagen att hantera de behov som finns av att 

behandla personuppgifter inom dessa typer av verksamheter genom 

ytterligare reglering kan det finnas anledning att i ett kommande 

lagstiftningsarbete klargöra hur gränsdragningen ska göras.  

9.4.2 Sökbegränsningar  

ISF tillstyrker utredningens förslag att uppgifter som leder till att känsliga 

personuppgifter sammanställs endast får användas som sökbegrepp om det 

finns författningsstöd för detta. Även i detta sammanhang är emellertid 

frågan om vad som är att anse som ett ärende relevant (se ovan under 

avsnitt 9.3.1), eftersom kravet på författningsstöd inte föreslås gälla vid 

sökning i en viss handling eller i ett visst ärende. Som exempel kan nämnas 

att ISF inom ramen för olika tillsyns- och granskningsinsatser ofta behöver 

behandla stora mängder registerdata där känsliga uppgifter ingår och att 

möjligheten att kunna göra sökningar och sammanställningar av känsliga 

personuppgifter är en förutsättning för att myndigheten ska kunna utföra 

sitt uppdrag. Om en sådan avgränsad tillsyns- eller granskningsinsats är att 

anse som ett ärende i den mening som avses i den föreslagna lagen 

innebär det att det inte krävs något ytterligare författningsstöd för att 

sammanställa känsliga uppgifter inom ramen för en sådan insats. Om en 

tillsyns- och granskingsinsats däremot inte anses utgöra ett ärende 

kommer det att behövas en särreglering för ISF. Samma resonemang 

aktualiseras när det gäller myndigheternas interna arbete med analyser, 

uppföljningar, verksamhetsutveckling och kvalitetsgranskning. 

                                                
2 von Essen, U: Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete. 
Förvaltningsrättslig tidskrift 1/2010, s. 53 ff.   
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11.1.2 Bör det finnas ett generellt krav på författningsstöd för 
direktåtkomst?  

ISF tillstyrker utredningens förslag att det bör införas en bestämmelse som 

föreskriver att direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter ska ha stöd i 

lag eller förordning. I detta sammanhang finns det anledning att påpeka att 

ISF har behov av direktåtkomst till personuppgifter i 

socialförsäkringsdatabasen som omfattas av sekretess för att kunna utföra 

sin tillsyns- och granskningsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt 

sätt. Det innebär att det behövs en särskild reglering som ger ISF möjlighet 

till direktåtkomst till sådana uppgifter.  

13.4.2 Information som ska lämnas efter ansökan  

I betänkandet föreslås ett undantag från skyldigheten att efter ansökan 

lämna information till den registrerade om behandlingar rörande honom 

eller henne som gäller uppgifter i ostrukturerat material. ISF anser att det 

finns anledning att överväga om inte ett undantag bör införas även för 

uppgifter som har kodats genom att namn, personnummer eller liknande 

uppgifter har ersatts av ett löpnummer eller liknande. I den registerlag som 

föreslås för ISF i betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för 

socialförsäkringen (SOU 2014:67) är tanken att de personuppgifter som 

hanteras i ISF:s tillsyns- och granskningsverksamhet ska vara kodade på 

detta sätt, men att kodnyckeln ska förvaras hos en särskilt 

integritetsskyddsfunktion hos ISF. Enligt förslaget ska ISF inte behöva 

lämna information enligt 26 § personuppgiftslagen om behandlingar 

avseende uppgifter som har försetts med en beteckning så att de inte är 

direkt hänförliga till en enskild (se 15 § i förslaget till lag om behandling av 

personuppgifter inom verksamheten vid Inspektionen för 

socialförsäkringen).  

Av förarbetena till personuppgiftslagen framgår att den 

personuppgiftsansvarige är skyldig att utnyttja alla de sök- och 

sammanställningsmöjligheter som han eller hon har tillgång till för att få 

fram information att lämna till den registrerade. För ISF:s del kommer det, 

om den föreslagna registerlagen införs, vara möjligt att ta fram sådan 

information trots att uppgifter hos ISF ska vara kodade eftersom 

kodnyckeln kommer att förvaras hos myndigheten.  I betänkandet med 

förslag till registerlag för ISF framhålls dock att en sådan hantering i sig 

skulle kunna utgöra ett integritetsintrång och därför inte bör komma i fråga 

(se avsnitt 11.2). Även hos andra myndigheter kan en liknande situation 

uppstå om uppgifter som behandlas i t.ex. analys- eller 

utvärderingsverksamhet är kodade på motsvarande sätt, men kodnyckeln 

finns kvar hos myndigheten. Som förslaget nu är utformat finns inte något 

utrymme för att avstå från att lämna information i en sådan situation. Det 

finns inte heller någon delegering som ger regeringen möjlighet att besluta 

om ett sådant undantag.  
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Detta yttrande har beslutats av vikarierande generaldirektör Catarina 

Eklundh Ahlgren. Carina Nägling har varit föredragande. I beredningen har 

också Elisabeth Frid, Julia Pietrek, Andreas Sandin, Josefina Selin, Inger 

Sohlberg och Joakim Söderberg deltagit. 
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Vikarierande generaldirektör Carina Nägling  

 Jurist  


