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Försäkringskassans och Pensions-

myndighetens hemställan avseende 114 kap. 

socialförsäkringsbalken 
 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget med följande 

synpunkter. 

 

Allmänna synpunkter 
 

CSN anser att förslagen i de delar de avser elektroniska utlämnanden, ett 

generellt angivet ändamål för personuppgiftsbehandlingen, den särskilda 

begränsningen vad gäller skyldigheten att lämna information enligt artikel 

15 dataskyddsförordningen (registerutdrag) avseende personuppgifter i 

löpande text är ändamålsenliga. De skäl som förs fram för förslagen i 

dessa delar samt generellt för behovet av en mer ändamålsenlig och 

modern reglering avseende Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens personuppgiftsbehandling är även giltiga för 

CSN, trots att CSN:s registerförfattningar är av senare datum än 

regleringen i 114 kap. socialförsäkringsbalken. Motsvarande situation 

torde även gälla för ett flertal andra myndigheter varför CSN framhåller 

betydelsen av att regeringen tar ett samlat grepp för att skapa ett mer 

ändamålsenligt regelverk för myndigheternas personuppgiftsbehandling 

(jämför Informationshanteringsutredningens förslag till ny 

myndighetsdatalag, SOU 2015:39). I annat fall kommer förutsättningarna 

för myndigheternas digitalisering i många fall skilja sig åt utan att det är 

sakligt motiverat. 
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Särskild synpunkt 

 

7.12.3 Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna 

Efter att ha tagit frågan till förnyat övervägande ansluter sig CSN till 

Försäkringskassans bedömning att ett upphävande av Försäkringskassans 

rätt att bereda CSN direktåtkomst till uppgifter i 

socialförsäkringsdatabasen enligt 114 kap. 21 § socialförsäkringsbalken 

inte påverkar i vilken utsträckning CSN kan lämna uppgifter elektroniskt 

till Försäkringskassan enligt bestämmelsen i 15 § andra stycket 

studiestödsdataförordningen (2009:321), så länge Försäkringskassan 

alltjämt har rätt att lämna uppgifter elektroniskt till CSN på annat sätt än 

genom direktåtkomst. Eftersom något uppgiftslämnande från 

Försäkringskassan till CSN inte heller sker genom direktåtkomst och då 

något sådant behov inte heller förutses tillstyrker CSN att 

Försäkringskassans rätt att bereda CSN direktåtkomst enligt 114 kap. 21 

§ socialförsäkringsbalken upphävs i enlighet med förslaget i 

promemorian. 
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter 

föredragning av verksjuristen Johan Lindeberg. I arbetet med remissvaret 

har även verksjuristerna Axel Söderholm och Petra Wredenberg deltagit. 
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