
 REMISSVAR  1(2) 
 

adress Box 202, 101 24 Stockholm  besöksadress Fleminggatan 7  telefon 08 58 00 15 00  fax 08 58 00 15 90  e-post registrator@inspsf.se 

webb www.inspsf.se  org.nr 202100-6248 

 Datum Diarienummer 
 2014-11-04 2014-111 

   
   
  
 
 
 
 

 Socialdepartementet 
 103 33 Stockholm 
 

 

 

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 
2014:23)  

(S2014/112/FS) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det är positivt att det 

skapas bättre förutsättningar för informationshanteringen inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten.  

ISF anser att finalitetsprincipen i personuppgiftslagen (1998:204) bör gälla 

även vid behandling av personuppgifter på den föreslagna 

socialtjänstdatalagens område (5 §), avsnitt 23.2.1 (se vidare nedan). 

ISF tillstyrker förslaget att införa de nya ändamålen uppföljning, 

utvärdering och kvalitetssäkring i förordningen (2005:363) om 

läkemedelsregister hos Socialstyrelsen, avsnitt 35.5.2. 

ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen i betänkandet. 

23.2.1 Tillåtna ändamål för behandlingen av personuppgifter 

Enligt utredningens förslag ska finalitetsprincipen i 9 § första stycket d och 

andra stycket personuppgiftslagen inte gälla vid behandling av 

personuppgifter enligt den förslagna socialtjänstdatalagen. Utredningen 

hänvisar därvid till socialtjänstens karaktär, uppgifternas känslighet och 

enskilda individers behov av förutsebarhet och integritet. Konsekvensen av 

förslaget är att uppgifter får behandlas för att lämnas ut för t.ex. statistiska 

eller vetenskapliga ändamål endast om det finns en författningsreglerad 

uppgiftsskyldighet. Någon motsvarande begränsning har inte föreslagits i 

hälso- och sjukvårdsdatalagen. De uppgifter som förekommer inom hälso- 

och sjukvården torde vara minst lika känsliga, om inte i många fall ännu 

känsligare, än de uppgifter som förekommer inom socialtjänsten. ISF har 

därför svårt att se att denna skillnad mellan lagarna skulle vara motiverad. 

ISF har till uppgift att utöva systemtillsyn och effektivitetsgranskning av 

bland annat verksamheter som gränsar mot socialförsäkringsområdet. Det 

innebär att ISF i vissa fall har ett befogat intresse av att kunna behandla 

uppgifter från såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Hur 

sjukvården fungerar, t.ex. när det gäller väntetider och tillgänglighet till 

behandlingar och utredningar, har stor påverkan på socialförsäkringen. 

Detsamma gäller delar av den kommunala verksamhet som föreslås 

omfattas av den nya socialtjänstdatalagen. Det gäller framför allt 
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kommunernas stöd till personer med funktionshinder enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

men även till exempel stödet till pensionärer med stöd av socialtjänstlagen. 

Kommunernas hantering av dessa stöd påverkar socialförsäkringen. Det är 

mycket angeläget att lagstiftningen om personuppgiftsbehandling inom 

dessa områden utformas på ett sådant sätt att den inte hindrar ISF från att 

utföra sitt uppdrag.  

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Per Molander. Chefsjuristen 

Catarina Eklundh Ahlgren har varit föredragande. I beredningen har också 
enhetscheferna Jenny Kärrholm och Joakim Söderberg samt 
komptensområdescheferna Daniel Hallberg och Malin Josephson deltagit. 
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