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REMISSYTTRANDE
Datum

Vår beteckning

2015-02-06

Dnr 053 713-2014

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande över – Skatteverkets promemoria Folkbokföring
och SPAR – några registerfrågor
(Finansdepartementets dnr Fi2012/4241)

Försäkringskassan har i remiss från Finansdepartementet fått att yttra sig över Skatteverkets
promemoria Folkbokföring och SPAR – några registerfrågor, som innebär att förslag lämnas
avseende reglering av behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet och i det statliga personadressregistret (SPAR).
Försäkringskassan är positiv till de förslag som lämnas i promemorian.
Enligt förslaget kommer uppgift om kvarskrivning att få behandlas i folkbokföringsdatabasen.
Försäkringskassan ser det som en förbättring eftersom det idag finns en viss osäkerhet kring
vilka som har kvarskrivning.
Försäkringskassan ser det som positivt att det skapas en mer flexibel reglering kring
elektroniskt utlämnande av folkbokföringsuppgifter, eftersom det förenklar
informationsutlämnandet mellan myndigheter. Det bör dock göras ett förtydligande i 2 kap.
8 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet. Där framgår att direktåtkomst inte får medges om det är olämpligt
ur integritetssynpunkt. Med hänsyn till att det kan uppstå olika tolkningar om såväl olika
myndigheters behov av uppgifter som hur man bör se på integritetsaspekten, framstår det som
lämpligt att det tydliggörs i lagtexten att det är Skatteverket som i sista hand ska göra den
bedömningen. Jfr t.ex. 7 b § förordningen (2006:196) om register över hälso- och
sjukvårdspersonal, där man klargjort att det är Socialstyrelsen som ska göra
integritetsbedömningen.
Försäkringskassan ser att det finns nytta för kund när möjligheten ökar för att personbevis ska
kunna utfärdas elektroniskt till enskilda.
Förslaget att Skatteverket ska få möjlighet att samla vägledande avgöranden som exempelvis
beslut och domar inom verksamhetsområdet och att dessa ska finnas i sökbar form, ser
Försäkringskassan som ett bra sätt att ge vägledning.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Lars-Åke Brattlund i närvaro av
rättschef Eva Nordqvist, områdeschef Håkan Sörberg och verksamhetsutvecklare Astrid
Kronlöw, den senare som föredragande.

Lars Åke Brattlund
Astrid Kronlöw

