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Rättsenheten

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Ds 2012:5 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering, (A2009/1438/A)
Inledning
Enligt 1 § första stycket förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska IFAU främja,
stödja och genom forskning genomföra
1. uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten,
2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
3. utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom
utbildningsväsendet,
4. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom
utbildningsväsendet, och
5. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

Allmänna synpunkter
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF:s) synpunkter på förslaget
inriktar sig i första hand på IFAU:s möjligheter att kunna bedriva en rättssäker
och effektiv uppföljnings- och utvärderingsverksamhet utifrån en avvägning av
skyddet för enskildas personliga integritet.
IAF instämmer i förslaget att de viktigaste ramarna för personuppgiftsbehandlingen vid IFAU bör regleras i en särskild registerlag.
IAF konstaterar rent allmänt att en myndighets registerlag måste utformas så att
myndigheten har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Vid en sådan utformning
måste dock alltid en lämplig avvägning göras mellan intresset av skydd för
enskildas personliga integritet och kravet på effektiva och ändamålsenliga rutiner
för myndighetens verksamhet.
Registerförfattningarna för de olika myndigheterna är ofta uppbyggda på liknande
sätt och innehåller liknande uppsättningar av regler till skydd för den personliga
integriteten.
IAF konstaterar att det i huvudsak är avidentifierade personuppgifter som
behandlas vid IFAU och att detta minskar risken för intrång i enskildas personliga
integritet.
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Känsliga personuppgifter
Enligt förslagets 7 § får IFAU i fråga om sådana känsliga personuppgifter som
avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandla endast sådana uppgifter
som avslöjar etniskt ursprung eller medlemskap i fackförening eller som rör
hälsa.
IAF ifrågasätter av hänsyn till skyddet av enskildas personliga integritet IFAU:s
behov av uppgifter om enskildas medlemskap i fackförening. I utredningen finns
det inte heller någon preciserad motivering till detta behov.
Tillgången till personuppgifter
Förslagets 12 § om att tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var
och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter är för allmänt och för
oprecist formulerat.
IAF anser att bestämmelsen bör kompletteras med bestämmelser om att IFAU
har en skyldighet att se till att personuppgifter ska vara förbehållna de
personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till
uppgifterna samt med bestämmelser om att personuppgifter ska hanteras och
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem.
Gallring
IAF konstaterar att IFAU kommer att hantera en stor mängd personuppgifter. Av
dessa är en del känsliga personuppgifter. Personuppgifterna kommer att sparas
under en lång tid.
I förslaget saknas specifika gallringsregler på motsvarande sätt som det finns i
t.ex. IAF:s registerlag.

________________________________________________________

I detta ärende har Anne-Marie Qvarfort beslutat. Kerstin M Claesson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen av detta ärende har också Lars
Seger och Jessica Idbrant deltagit.
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