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Rättsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Promemoria angående förslag till ändring i 10 § Arbetsförmedlingens
registerlag (A2013/1422/A)
I promemorian föreslås det att 10 § lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(Arbetsförmedlingens registerlag) ändras på så sätt att det ska bli tillåtet för
Arbetsförmedlingen att behandla uppgifter i en databas om att den enskilde har
vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd
enligt utlänningslagen (2005:716), om uppgifterna har lämnats i ett ärende. Enligt
den nuvarande lagstiftningen får sådana uppgifter inte behandlas i en
arbetsmarknadspolitisk databas.
Bakgrunden till det nämnda förslaget till ändring är de nyligen beslutade
lagändringarna i prop. 2012/13:12 som bl.a. innebär införande av en skyldighet
för arbetssökande att regelbundet lämna in en webbaserad aktivitetsrapport till
Arbetsförmedlingen där de fritt ska kunna lämna information kring sitt
arbetssökande.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) anser att förslaget till ändring i
10 § Arbetsförmedlingens registerlag innebär en risk för intrång i den enskildes
personliga integritet. Men genom att det föreslås att uppgifterna endast får
behandlas om de har lämnats i ett ärende och genom att personuppgifterna i
10 § Arbetsförmedlingens registerlag inte får användas som sökbegrepp
reduceras risken för intrång i den personliga integriteteten i viss mån.
IAF delar de överväganden som görs i promemorian om att det är viktigt att
Arbetsförmedlingen utfärdar tydliga skriftliga instruktioner till den enskilde om
vilken information som är relevant att lämna i aktivitetsrapporten och att
rapporten utformas på ett sätt som underlättar detta. IAF anser dock att det bör
regleras i någon form att Arbetsförmedlingen har en skyldighet att utfärda
nämnda instruktioner samt hur aktivitetsrapporten ska utformas.
Vidare delar IAF de överväganden som görs i promemorian om att det för att
värna den personliga integriteten är av största vikt att Arbetsförmedlingen
löpande följer upp bl.a. arbetsrutiner och system för behörighetstilldelning samt
strävar efter att säkerställa ett fullgott integritetsskydd och en fullgod
datasäkerhet.

I detta ärende har t f generaldirektören Gunilla Wandemo beslutat och
verksjuristen Kerstin M Claesson har varit föredragande. I den slutliga
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beredningen av ärendet har även t f enhetschefen Ulf Staffansson, enhetschefen
Jessica Idbrant och biträdande enhetschefen Magdalena Sinander deltagit.

Gunilla Wandemo
Kerstin M Claesson

