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Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av 
ärenden om högkostnadsskydd för elanvändare och 
slopad kontrolluppgiftsskyldighet 

(I2022/02218) 
 

Avsnitt 7 - Sekretess ska gälla hos Försäkringskassan i ärenden om 
högkostnadsskydd för elanvändare 

Försäkringskassan anser att även juridiska personer bör omfattas av den föreslagna 
bestämmelsen. I det tidigare förslaget till förordning var inte någon elanvändare 
undantagen, inkluderat staten genom sina myndigheter. Det innebär att det utifrån 
elförbrukningen och eventuell uppgift om anläggningsid kan komma att gå att sluta sig 
till var större myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer, t.ex. banker, BankID, stora 
och kritiska leverantörer av molntjänster och IT-infrastruktur, har valt att fysiskt placera 
sina servrar. Dessa uppgifter bör ur ett säkerhetsperspektiv inte vara offentliga.  
 

Avsnitt 10 – Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I avsaknad av preskriptionsbestämmelse i förordningen om högkostnadsskydd, bör 
ändringen av skatteförfarandelagen upphöra att gälla vid utgången av år 2033, när de 
sista utbetalningarna potentiellt kan behöva göras.  
 

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Sekretessen bör gälla för ärende om ”högkostnadsskydd för elkunder”, så att samma 
terminologi används som i förordningsförslaget.  
 
Sekretess enligt den föreslagna § 4a bör gälla för ”enskilds personliga och ekonomiska 
förhållanden”, istället för enbart enskilds personliga förhållanden, så att även juridiska 
personer omfattas.  
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av överdirektör 
Maria Rydbeck, avdelningschef Per Eleblad, kommunikationsdirektör Sten Eriksson, IT-
direktör Peter Haglind, avdelningschef Ulrika Havossar, avdelningschef Leif Höök, 
avdelningschef Sandra Petersson, avdelningschef Lena Sandh, avdelningschef 
Alexandra Wallin, verksamhetsområdeschef Ingrid Utne och verksjurist Linus Wann-
Hansson, den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Linus Wann-Hansson 
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