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Förordningsändringar för att motverka fusk
med stöd vid korttidsarbete
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Datainspektionen har förståelse för att det är angeläget att ändringar kan
genomföras snabbt och har inget att erinra mot förslaget. Datainspektionen
vill dock reservera sig för och att det underlag som översänts inte ger en
komplett bild av den personuppgiftsbehandling som omfattas av de
föreslagna förordningsändringarna.
Datainspektionen vill även lämna följande mer principiella synpunkter.
3.1 Förtydligande om att uppgifter ska lämnas på individnivå
De ändringar som föreslås i 3 och 4 §§ förordningen (2013:1010) om
korttidsstöd avser ett förtydligande av att stödet ska redovisas för varje
arbetstagare, och att Tillväxtverket redan idag tillämpar en sådan ordning i
praktiken. Datainspektionen utgår från att den personuppgiftsbehandling
som förslaget omfattar vilar på en noggrann analys av vilka personuppgifter
som är nödvändiga att behandla och att det säkerställts att förslaget är
proportionellt mot det legitima mål som eftersträvas.
3.5 Möjlighet för skatteverket att ta del av Tillväxtverkets beslut
En sekretessbrytande bestämmelse föreslås införas i 8 c § i förordningen
(2013:1010) om korttidsstöd. Den föreslagna lydelsen lämnar, enligt
Datainspektionens uppfattning, utrymme för olika tolkningar av vilka
uppgifter som på begäran ska lämnas, dvs. om det endast är uppgifter om
beslutet som sådant eller om det är de uppgifter som beslutet innehåller som
avses. Datainspektionen noterar i sammanhanget att som utgångspunkt för
vilka uppgifter besluten innehåller anges Tillväxtverkets mall. För att det
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inte ska råda osäkerhet kring vilka uppgifter som får lämnas ut bör den
föreslagna bestämmelsen förtydligas.

3.6 Samverkan mot organiserad brottslighet
Datainspektionen konstaterar att uppgiften att handlägga ansökningar om
stöd vid korttidsarbete är ny för tillväxtverket, och att Tillväxtverket, som
utredningen konstaterat, till skillnad mot Skatteverket inte har någon
brottsbekämpande verksamhet. Mot denna bakgrund vill Datainspektionen,
i och med att Tillväxtverket föreslås tas med bland uppräknade myndigheter
i 2 § förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss
organiserad brottslighet särskilt framhålla vikten av att förutsättningarna för
den behandling av personuppgifter som kan aktualiseras inom ramen för
denna samverkan är klarlagd, och att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.
Övrigt
Datainspektionen konstaterar att förslaget till förordningsändringar
innefattar ett omfattade utbyte av information mellan olika myndigheter,
och att det är troligt att utbyte av information kommer att ske elektroniskt.
Datainspektionen hänvisar till artikel 32 i dataskyddsförordningen och vill
generellt understryka vikten av att berörda myndigheter vidtar lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med att personuppgifter
överförs elektroniskt. Detta för att minska risken för otillbörliga
integritetsintrång.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av
juristen Pernilla Andersson. I beredningen av ärendet har även chefjuristen
Hans-Olof Lindblom och juristen Linda Olausson medverkat.
Malin Blixt, 2020-05-13 (Det här är en elektronisk signatur)
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