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Delrapporten 30 jan 2022

1. Sammanställning av tidigare förslag

2. Kartläggning av behov av uppgifter för att 
säkerställa korrekta beslutsunderlag vid 
utbetalningar från välfärdssystemen

3. Behov av informationsutbyte för samverkan vid 
kontroll av arbetsplatser

4. Utredningens analys, bedömning och fortsatta 
arbete
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Kartläggning av behov av utökat 

informationsutbyte

• Hur har vi gått tillväga?
▪ Möten med berörda aktörer 

▪ Skriftligt underlag från aktörer

▪ Delat texter med respektive aktör

▪ Kommunernas och CSN:s behov ska kompletteras

• Iakttagelser
▪ Behov av fler uppgifter och behov av utökade 

möjligheter att utbyta uppgifter elektroniskt

Finansdepartementet 3



Rättsliga hinder för informationsutbyte

▪ Avsaknad av bestämmelser som bryter sekretessen i vissa 
fall

▪ Generalklausulens tillämpningsområde är för begränsat för 
rutinmässigt utlämnande – och svåra intresseavvägningar

▪ Vissa bestämmelser om uppgiftsskyldigheter är för 
detaljerade

▪ Uppgifter behöver i större utsträckning få lämnas på eget 
initiativ

▪ Regelverket om hur personuppgifter får behandlas hindrar 
att uppgifter av betydelse utbyts i tillräcklig omfattning
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Andra hinder för informationsutbyte

Tillämpningsproblem 

▪ Regelverket svåröverskådligt, mängd uppgiftsskyldigheter och 
regler om personuppgiftbehandling

▪ Utrymme för olika tolkningar, begränsad praxis till vägledning 
▪ Prövningen kräver hög individuell kunskap om regelverken
▪ Osäkerhet hos den enskilde som under straffansvar ska lämna ut 

uppgifter

Tekniska hinder

▪ Otillräcklig digital infrastruktur begränsar informationsutbyte
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Utredningens bedömning
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▪ Omotiverat glapp i vissa delar mellan 

myndigheternas uppdrag och rättsliga 

förutsättningar för att genomföra det 

▪ Rör både sekretessbrytande regler, regler om på 

vems initiativ uppgifter får lämnas och 

möjligheter att utbyta uppgifter elektroniskt



Vad gör vi nu?

• Överväger författningsförslag i syfte att ge 

utökade möjligheter att lämna ut uppgifter

• Uppgifter som är nödvändiga för mottagande 

myndighet

• Offentliga uppgifter till andra myndigheter på eget 

initiativ

• Vissa uppgiftsskyldigheter

• Elektroniskt informationsutbyte
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Vad gör vi nu? forts.

• Analys av hur förslagen kan ge ett gott skydd för 

den enskildes personliga integritet

• Inventering av vilka konsekvenser alternativa 

förslag får

Hur arbetar vi?

• Fortsatt nära samarbete med myndigheter, 

kommuner och arbetslöshetskassor
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Frågor och reflektioner?

Tack för er uppmärksamhet!


