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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-21 

 

Närvarande:  F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina 

Stävberg och justitierådet Ella Nyström.  

 

Utökade möjligheter för behandling av personuppgift er hos 

Arbetsförmedlingen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 26 augusti 2010 (Arbetsmarknadsdepar-

tementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande 

över förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av 

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Helene 

Magnusson.  

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Det remitterade lagförslaget avser att utöka Arbetsförmedlingens 

möjligheter att behandla personuppgifter inom den integrations-

politiska verksamheten. För att uppnå detta syfte ska lagen bli 

tillämplig vid behandlingen av personuppgifter i ärenden om 

ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare och i ärenden hos Arbetsförmedlingen om mottagande för 

bosättning av vissa nyanlända invandrare. Lagtekniskt genomförs 

reformen främst därigenom att vad som föreskrivs om behandling av 
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personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten även 

ska gälla behandling av personuppgifter i dessa ärenden. 

 

I remissen föreslås också att Arbetsförmedlingen ska få behandla 

personuppgifter för publicering av information om kompletterande 

aktörer och att en arbetssökande ska kunna medges direktåtkomst 

till dessa uppgifter och de uppgifter som ingår i en arbetsgivares 

platsannonser. Vidare föreslås att Arbetsförmedlingen ska få 

behandla personuppgifter för publicering av ansökningar om anställ-

ning och att en arbetsgivare ska kunna medges direktåtkomst till 

dessa uppgifter.  

 

4 § 

 

Enligt 4 § 2 ska Arbetsförmedlingen få behandla personuppgifter 

inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det 

behövs för publicering av ansökningar om anställning. I lagråds-

remissen anges att behandling av arbetssökandes ansöknings-

handlingar bör bygga på frivillighet och att föreskrifter härom bör 

meddelas i en förordning. I 1 a § föreskrivs att behandling av 

personuppgifter som är tillåten enligt lagen får utföras även om den 

registrerade motsätter sig behandlingen. Enligt förarbetena till denna 

bestämmelse (prop. 2001/02:144 s. 51) är behandlingen naturligtvis 

inte tillåten, om det enligt lagen krävs samtycke och sådant samtycke 

inte ges. Kravet på frivillighet för behandling av ansökningshand-

lingar framgår dock inte av 4 § eller av någon annan bestämmelse i 

lagen. Enligt Lagrådets mening kan detta medföra svårigheter vid 

tillämpningen av 4 § 2 jämförd med 1 a §.  

 

 

 

 



 3

5 § 

 

Avsikten med hänvisningen i andra styckets andra mening till 9 § 

första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen är enligt 

författningskommentaren att klargöra att personuppgifter även kan få 

behandlas för andra ändamål än sådana som uttryckligen nämns i 

lagen, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det 

ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Enligt Lagrådets mening 

framgår avsikten med bestämmelsen inte tydligt av den föreslagna 

formuleringen. En mera klargörande skrivning har valts i 8 § fjärde 

stycket polisdatalagen (2010:361). Med sistnämnda bestämmelse 

som förebild skulle andra styckets andra mening förslagsvis kunna 

ersättas av ett nytt tredje stycke med följande lydelse: 

 

Personuppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information 
för något annat ändamål än de som anges i första och andra 
styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det 
ändamål för vilket uppgifterna samlades in.  

 

 

 


