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Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra 
myndigheter 
(Dnr 1796-2019/20) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

Försäkringskassan avstyrker förslaget. 

4.5 Migrationsverket ges i lag en möjlighet till direktåtkomst 

För att effektivisera informationsutbytet mellan Migrationsverket och bl.a. 
Försäkringskassan, samt för att snabba upp handläggningen hos Migrationsverket, 
har Socialförsäkringsutskottet tagit fram ett förslag om att Migrationsverket ska ges 
möjlighet till direktåtkomst till vissa särskilt angivna uppgifter från bl.a. 
socialförsäkringsdatabasen hos Försäkringskassan.  

Den fråga om direktåtkomst som tas upp i den remitterade promemorian har 
behandlats i ett flertal tidigare utredningar. Utskottet påpekar att regeringen inte har 
gått vidare med dessa förslag om direktåtkomst för Migrationsverket.  

Precis som utskottet noterar lämnade Migrationsverket i november 2019 in en 
hemställan om förordningsändringar för att möjliggöra ett elektroniskt utlämnande av 
vissa uppgifter från bl.a. Försäkringskassan. I sin hemställan beskriver Migrations-
verket att myndigheten har haft kontakter med bl.a. Försäkringskassan och kommit 
fram till att det informationsbehov som beskrivs i de tidigare utredningarna kan 
tillgodoses genom ett utlämnande på medium för automatiserad behandling istället för 
via direktåtkomst. Vidare skriver Migrationsverket att ”[m]ot bakgrund av de uppenbara 
fördelar ett utlämnande på medium för automatiserad behandling innebär, har såväl 
Migrationsverket som de utlämnande myndigheterna ansett att det är den konstruktion 
som bör väljas för den nu aktuella informationsöverföringen”.1 

Det framgår inte av den remitterade promemorian att Migrationsverket har uttryckt 
förändrade eller andra informationsbehov än de som har beskrivits tidigare och alltså 
omfattas av Migrationsverkets hemställan. 

Regeringen beslutade den 20 februari 2020 om förordningsändringar i enlighet med 
Migrationsverkets framställan. Migrationsverkets informationsbehov torde därför vara 
tillgodosett efter de senaste förordningsändringarna. 

1 Se s. 4, Hemställan om författningsändringar för att möjliggöra ett effektivt informations-
utbyte i ärenden som rör uppehållstillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för 
arbete, Migrationsverkets dnr 1.1.1.2-2019-7379 
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Ur ett effektivitetsperspektiv torde direktåtkomst inte vara nödvändigt eftersom andra 
tekniska lösningar, t.ex. fråga/svar-tjänster, för det mesta är tillräckligt – och ibland lika 
– snabba som tillgång via direktåtkomst. Därutöver är direktåtkomst ett sätt att 
tillgängliggöra information som medför flera rättsliga konsekvenser. Direktåtkomst 
innebär både att information kan utgöra allmänna handlingar hos flera myndigheter 
samtidigt och därmed omfattas av flera olika sekretessbestämmelser på samma gång, 
samt att personinformation kan spridas eller tillgängliggöras på ett sätt som inte är 
lämpligt. Mot bakgrund av detta anser Försäkringskassan att direktåtkomst bör vara 
en lösning för informationsöverföring som enbart ska användas om det inte räcker 
med ett utlämnande på medium för automatiserad behandling.  
 
Mot bakgrund av att det inte framkommer att Migrationsverket har något behov av 
direktåtkomst, samt då direktåtkomst i sig är en olämplig lösning för 
informationsöverföring, avstyrker Försäkringskassan den föreslagna lagändringen i 
socialförsäkringsbalken.   

 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av 
verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Maria Danielsson, den senare 
som föredragande. 
 
 
Michael Erliksson 
 
 
 


	4.5 Migrationsverket ges i lag en möjlighet till direktåtkomst

