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Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter på förslagen i betänkandet.
9.1.8 Bulknedladdning och gränssnitt

Pensionsmyndigheten anser att definitionen av begreppet bulknedladdning är tämligen
vid och kan inte se att den särskiljer sig från övriga sätt att överföra information
elektroniskt. Informationsmängderna vid i princip all överföring är alltid avgränsad,
även om mängden kan vara stor. En elektronisk uppkoppling är vidare alltid
nödvändig så snart en elektronisk överföring av information ska ske. Allt annat torde
utgöra analoga överföringar. Om syftet är att bulknedladdning ska vara något mer
specifikt och kunna användas om det är ändamålsenligt vid tillhandahållande av
dynamiska data och särskilda värdefulla datamängder, bör definitionen av begreppet
göras snävare och/eller tydligare för att särskilja det från all annan form av elektronisk
överföring av information.
10.5.6 Information som tillgängliggörs i det enskilda fallet

Pensionsmyndigheten anser att det är något oklart när detta undantag från lagens
tillämpningsområde kan aktualiseras.
Myndigheten lämnar i relativt stor omfattning ut uppgifter på papper till
pensionsrådgivare. Vi har märkt av ett ökat intresse hos andra aktörer att tillhandahålla
bl.a. ekonomiska informationstjänster till enskild om dennes privatekonomi, liknande
kontoinformationstjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. I dessa fall kan
bl.a. pensionsinformation från Pensionsmyndigheten vara av intresse.
Möjligheten till elektroniskt utlämnande av sådan information om enskilda direkt till
andra än den det berör är relativt strikt reglerad i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Även sekretessregleringar i främst 28 kap. offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) kan utgöra hinder för utlämnande. Att lämna ut information elektroniskt
till den enskilde själv är dock i princip alltid möjligt enligt 114 kap. 24 §
socialförsäkringsbalken. Den enskilde får åtkomst till sin egen information genom etjänster på Pensionsmyndighetens webbplats med identifiering med e-legitimation.
Det finns idag tekniska lösningar där den enskilde själv identifierar sig elektroniskt
mot myndigheten men där informationen automatiskt vidareförmedlas från
myndigheten via den enskilde till en tredje part för vidare bearbetning och
vidareutnyttjande (s.k. ”screen scraping”).
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Från myndighetens perspektiv är det den enskilde som begär tillgång, men i
bakgrunden finns det i dessa fall en annan aktör som de facto vidareutnyttjar
informationen på det sätt som avses i den föreslagna lagen. Hur den enskilde väljer att
hantera ”sin” information efter det att myndigheten lämnat ut den ligger utanför
myndighetens kontroll. Pensionsmyndigheten vill dock påpeka att det finns en risk för
att problem kan uppstå om den enskilde inte är fullt ut informerad och medveten om
vad aktören ska göra med informationen, främst mot bakgrund av vad
Pensionsmyndigheten erfarit av de s.k. särskilda händelserna inom
premiepensionssystemet med bl.a. grova bedrägerier (Svea hovrätts dom den 22
oktober 2020, mål nr B 5474–20).
Pensionsmyndigheten anser att det finns en osäkerhet om reglerna för
vidareutnyttjande är tillämpliga i dessa fall, eller om det skulle anses vara sådan
information som görs tillgänglig på grund av omständigheter som endast är hänförliga
till den som har begärt tillgång och därmed inte omfattas av den föreslagna lagen.
17.7 Samråd när information görs tillgänglig

Pensionsmyndigheten anser att de risker som kan uppstå när en extern aktör använder
öppna data från flera källor och aggregerar den inte enbart kan hanteras genom att
varje enskild offentlig aktör arbetar systematiskt med personuppgiftsskydd,
säkerhetsskydd och informationssäkerhet. För att motverka dessa risker anser vi att det
krävs, utöver samverkan, någon form av nationell samordning och styrning. Vi är
därför positiva till att behovet av strukturerad samverkan kring
förvaltningsgemensamma informationssäkerhetsfrågor utreds ytterligare.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av jurist
Anne Vilval. I beredningen av ärendet har jurist Henrik Wallman, analytiker Per
Wikman, IT-arkitekterna Leif Johansson och Lars Wahlund, säkerhetschef Lotta
Oscarsson och verksamhetscontroller Michiko Muto deltagit. I den slutliga
handläggningen har stabschef Kajsa Möller, avdelningscheferna Henrik Engström, Ole
Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Carl-Magnus Löfström,
Magnus Rodin samt personalchef Erik Ekblad deltagit.
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