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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken 

Utfärdad den 3 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken 

dels att 114 kap. 33 och 36 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 114 kap. 33 och 36 §§ ska utgå, 

dels att 114 kap. 1, 2, 6, 10–13, 15, 16, 27, 29–31 §§ och rubrikerna 

närmast före 114 kap. 6 och 29 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 114 kap. 6 a §, och närmast före 

114 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

114 kap. 

1 §2    I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2–5 §§. 

Vidare finns bestämmelser om 

– förhållandet till annan reglering i 6 §,

– personuppgiftsansvar i 6 a §,

– ändamål för behandling av personuppgifter i 7–10 §§,

– behandling av känsliga personuppgifter m.m. i 11–13 §§,

– behandling av personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i 14–16 §§,

– tilldelning av behörighet i 17 §,

– direktåtkomst i 18–23 §§,

– utlämnande på medium för automatisk behandling i 24–26 a §§,

– sökbegrepp i 27 och 28 §§,

– överföring av personuppgifter till tredjeland i 29 §,

– information i 30 §,

– gallring i 31 §,

– avgifter i 32 §,

– kontrollverksamhet i 34 §, och

– tystnadsplikt i 35 §.

2 §    Detta kapitel tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet 

som gäller förmåner enligt denna balk, samt andra förmåner och ersättningar 

som enligt lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen handläggs 

av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Med socialförsäkringens 

administration avses i detta kapitel administration hos dessa myndigheter. 

Kapitlet gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad 

eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling 

av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning 

enligt särskilda kriterier.  

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261. 
2 Senaste lydelse 2012:935. 
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SFS Bestämmelserna i 7–16, 27, 28 och 31 §§ gäller i tillämpliga delar även 

uppgifter om avlidna personer.  

 

Förhållandet till annan reglering 
 

6 §    Detta kapitel innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 

Vid behandling av personuppgifter enligt detta kapitel gäller lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-

ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte 

annat följer av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning 

till kapitlet. 

 

Personuppgiftsansvar 
 

6 a §    En myndighet inom socialförsäkringens administration är person-

uppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som den utför. 

 

10 §    Personuppgifter som behandlas enligt 7–9 §§ får behandlas även för 

andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt 

som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. 

 

11 §    Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning 

(känsliga personuppgifter) får behandlas om uppgifterna lämnats till en 

myndighet inom socialförsäkringens administration i ett ärende eller är nöd-

vändiga för handläggning av ett ärende. Känsliga personuppgifter får vidare 

behandlas för något av de ändamål som anges i 7 § första stycket 1 samt 8 

och 9 §§ om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 

För något av de ändamål som anges i 7 § första stycket 2, 3, 5 och 6 får 

sådana känsliga personuppgifter behandlas som rör hälsa och som är nöd-

vändiga med hänsyn till ändamålet. 

Utöver vad som följer av första stycket första meningen och andra stycket 

får känsliga personuppgifter inte behandlas för de ändamål som anges i 7 § 

första stycket 2, 3, 5 och 6. Behandling för något av de ändamål som anges 

i 7 § första stycket 5 och 6 får inte ske i fråga om andra sådana känsliga 

personuppgifter än dem som behandlas eller har behandlats för något av de 

ändamål som anges i 7 § första stycket 2–4. 

 

12 §    Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får 

behandlas om uppgifterna lämnats till en myndighet inom socialförsäkring-

ens administration i ett ärende eller är nödvändiga för handläggning av ett 

ärende. Uppgifter om lagöverträdelser får behandlas för något av de ändamål 

som anges i 7 § första stycket 1 samt 8 och 9 §§ om det är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet.  

För något av de ändamål som anges i 7 § första stycket 2, 3, 5 och 6 får 

uppgifter om lagöverträdelser behandlas som enligt 15 § får behandlas i 

socialförsäkringsdatabasen. 

Utöver vad som följer av första stycket första meningen och andra stycket 

får sådana uppgifter inte behandlas för de ändamål som anges i 7 § första 

stycket 2, 3, 5 och 6. Behandling för något av de ändamål som anges i 7 § 
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SFS första stycket 5 och 6 får inte ske i fråga om andra sådana uppgifter om lag-

överträdelser än dem som behandlas eller har behandlats för något av de 

ändamål som anges i 7 § första stycket 2–4. 

 

13 §    I 15 § finns särskilda bestämmelser om behandling i socialförsäk-

ringsdatabasen av känsliga personuppgifter och uppgifter som avses i 

12 § första stycket. 

 

15 §    För de ändamål som anges i 7–10 §§ får, med beaktande av de be-

gränsningar som följer av 7 och 14 §§, identifierings- och adressuppgifter 

behandlas i socialförsäkringsdatabasen. 

Känsliga personuppgifter eller uppgifter som avses i 12 § första stycket 

får, utöver vad som anges i 16 §, behandlas i socialförsäkringsdatabasen 

bara om det särskilt anges i lag eller förordning. För sådan behandling gäller 

de begränsningar som följer av 11 och 12 §§. Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ytterligare begräns-

ningar för vilka uppgifter som får behandlas i socialförsäkringsdatabasen. 

 

16 §    Uppgifter i en handling som kommit in i ett ärende får behandlas i 

socialförsäkringsdatabasen även om de utgör känsliga personuppgifter eller 

uppgifter som avses i 12 § första stycket. Sådana uppgifter i en handling som 

upprättats i ett ärende får behandlas i socialförsäkringsdatabasen, om upp-

gifterna är nödvändiga för ärendets handläggning. 

 

27 §    Känsliga personuppgifter eller uppgifter som avses i 12 § första 

stycket får inte användas som sökbegrepp vid sökning i socialförsäkrings-

databasen. 

Vid sökning som omfattar innehållet i fler än en handling i socialförsäk-

ringsdatabasen som kommit in i ett ärende eller upprättats i ett ärende får 

endast ärendebeteckning eller beteckning på handling användas som sökbe-

grepp. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om begränsningar i övrigt för vilka sökbegrepp som får använ-

das. 

 

Överföring av personuppgifter till tredjeland 
 

29 §    Personuppgifter får föras över till tredjeland på grund av åtaganden i 

avtal om social trygghet som Sverige ingått med andra stater. 

 

30 §    Personuppgifter i handlingar som kommit in i ett ärende eller upprät-

tats i ett ärende behöver inte tas med i sådan information som avses i arti-

kel 15 i EU:s dataskyddsförordning om den registrerade tagit del av hand-

lingens innehåll. Av informationen ska det dock framgå vilka sådana hand-

lingar som behandlas. Om den registrerade begär information om uppgifter 

i en sådan handling och anger vilken handling som avses, ska dock informa-

tionen omfatta dessa uppgifter, om inte annat följer av bestämmelser om 

sekretess. 
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SFS 31 §    Personuppgifter som behandlas automatiserat ska gallras när de inte 

längre är nödvändiga för de ändamål som anges i 7 §, om inte regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att 

uppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 

eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 
                       

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 

 

På regeringens vägnar 

 

ANNIKA STRANDHÄLL 

 Kjell Rempler 

 (Socialdepartementet) 
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