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Tillfälliga bestämmelser om förebyggande 
sjukpenning med anledning av sjukdomen 
covid-19
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Det är positivt att promemorian tar upp frågor som är förknippade med 
dataskyddsbestämmelser och bestämmelser om sekretess. Datainspektionen 
har dock följande synpunkter.

Det stämmer att befintliga bestämmelser om behandling av personuppgifter 
i socialförsäkringsbalken är ett exempel på när det finns nationell rätt som 
kompletterar bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Det är dock 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen som ger ramen för om nationella 
kompletterande bestämmelser kan och i vissa fall ska införas (artikel 6.2 och 
6.3).  Av artikel 6.1 framgår att en behandling endast är laglig om ett av de 
angivna villkoren i artikeln är uppfyllt. När det gäller känsliga 
personuppgifter om exempelvis hälsa är sådan behandling som utgångspunkt 
förbjuden om inte ett av undantagen i artikel 9.2 är tillämpligt. Artiklarna 6 
och 9 nämns inte i promemorian, som bör kompletteras i det hänseendet.   

På sidan 19 i promemorian framgår att ”Behandlingen av personuppgifter och 
särskilt känsliga sådana medför vissa risker för intrång i den personliga 
integriteten. Detta hanteras genom att uppgifter om personliga förhållanden 
omfattas av sekretess enligt 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) (förkortad OSL)”. Datainspektionen vill framhålla att 
dataskyddsbestämmelserna behöver bedömas i den kontext som framgår av 
föregående stycke i inspektionens remissvar.
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Det framgår inte vad Försäkringskassans verkställighetsföreskrifter kan 
komma att omfatta. Om tanken är behandling av personuppgifter är det av 
särskild vikt att Försäkringskassan beaktar de grundläggande principerna i 
artikel 5 dataskyddsförordningen.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av 
avdelningsdirektören Suzanne Isberg. Vid den slutliga handläggningen har 
även medverkat chefsjuristen Hans-Olof Lindblom. 

Malin Blixt, 2020-06-04   (Det här är en elektronisk signatur) 
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