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Rättsenheten
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för
socialförsäkringen (ISF) (S2014/6786/SF)
Utredningens betänkande innehåller förslag och överväganden vad gäller ISF:s
möjligheter att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt samtidigt
som den personliga integriteten inte kränks.
I betänkandet föreslås det bland annat att det införs en särskild lag för
behandlingen av personuppgifter inom ISF:s tillsyns- och granskningsverksamhet
samt att ISF medges direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen.
Synpunkter
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) konstaterar rent allmänt att en
myndighets registerlag måste utformas så att myndigheten kan fullfölja sitt
uppdrag. Vid en sådan utformning måste dock alltid en lämplig avvägning göras
mellan intresset av skydd för enskildas personliga integritet och kravet på
effektiva och ändamålsenliga rutiner för myndighetens verksamhet.
Registerförfattningarna för de olika myndigheterna är ofta uppbyggda på liknande
sätt och innehåller liknande uppsättningar av regler till skydd för den personliga
integriteten.
IAF:s synpunkter på förslaget inriktar sig i första hand på ISF:s möjligheter att
kunna bedriva en rättssäker och effektiv systemtillsyn och effektivitetsgranskning
utifrån en avvägning av skyddet för enskildas personliga integritet.
För att kunna fullgöra sitt uppdrag behöver ISF behandla ett stort antal
personuppgifter, av vilka vissa är känsliga personuppgifter.
IAF instämmer i utredningens förslag att de viktigaste ramarna för
personuppgiftsbehandlingen vid ISF bör regleras i en särskild registerlag.
IAF har den 2 maj 2011 yttrat sig över ett tidigare förslag i promemorian Ds
2011:4 om att införa en registerlag för ISF. Detta förslag ledde emellertid inte till
någon lagstiftning.
IAF anförde bland annat i sitt remissyttrande att ändamålsbestämmelserna inte
hade utformats så att ISF skulle få möjlighet att behandla personuppgifter inom
hela sitt granskningsområde såsom detta var formulerat i dess instruktion. Vidare
anförde IAF att om IAF i sin registerlag skulle ha haft motsvarande begränsningar
som föreslogs för ISF vad gäller möjligheten att behandla sådana känsliga
personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och
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personuppgifter som avses i 21 § PUL skulle IAF:s verksamhet allvarligt
försvåras.
IAF kan konstatera att det föreliggande förslaget numera är utformat så att
ändamålsbestämmelserna överensstämmer med ISF:s kärnuppdrag såsom det
är formulerat i myndighetens instruktion.
Vidare kan IAF konstatera att bestämmelsen om att ISF ska få behandla känsliga
personuppgifter enligt 13 § PUL och personuppgifter enligt 21 § PUL har
utformats såsom i IAF:s registerlag. IAF vill i detta sammanhang framföra att det
är viktigt att ISF ser till att personuppgifterna är adekvata och relevanta, att inte
fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen och att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än
vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
I och med att det i utredningen föreslås att ISF:s rätt att behandla känsliga
personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser bör regleras genom den
föreslagna registerlagen föreslås det även att det i registerlagen byggs in ett
utvecklat tekniskt och administrativt persondataskydd, s.k. inbyggd integritet. Det
föreslås bland annat att en särskild integritetsskyddsfunktion och en särskild
beredningsordning införs. IAF bedömer att dessa förslag minskar riskerna för
otillbörliga intrång i den personliga integriteten.

I detta ärende har generaldirektör Jan-Olof Dahlgren beslutat och verksjurist
Kerstin M Claesson har varit föredragande. I den slutliga beredningen av ärendet
har även enhetschef Lars Seger deltagit.
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