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Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen tillstyrker i huvudsak författningsförslagen.  

Vad gäller den föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyldighet gentemot 

Arbetsförmedlingen i förordningen (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten, förordar myndigheten att 

tillämpningsområdet utökas till att avse ”uppgifter som är av betydelse 

inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten” och inte enbart 

”uppgifter som är av betydelse för ett ärende inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Bestämmelsen harmoniserar 

då bättre med de föreslagna bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL, och ger därtill Arbetsförmedlingen ett 

tydligare stöd för att inhämta uppgifter i syfte att fullgöra myndighetens 

olika övriga uppdrag. 

6.3 Uppgiftsskyldighet gentemot Arbetsförmedlingen    

Den föreslagna bestämmelsen om utbyte av offentliga uppgifter i              

6 kap. 5 a § OSL omfattar uppgifter som ”kan antas vara av betydelse för 

att den mottagande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet” och 

den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 15 a § samma 

lag omfattar uppgifter som ”behövs för att den mottagande myndigheten 

ska kunna fullgöra författningsreglerad verksamhet”. Som nämns ovan 

avser den föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyldighet gentemot 

Arbetsförmedlingen uppgifter som ”är av betydelse för ett ärende inom 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”.   

Arbetsförmedlingen befarar att de föreslagna bestämmelsernas 

ordalydelser kan leda till vissa tillämpningssvårigheter. Skillnaden 
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mellan ”verksamhet” och ”författningsreglerad verksamhet” är inte helt 

tydlig. En fråga som i detta sammanhang kan ställas är om myndigheter 

överhuvudtaget har rätt att ägna sig åt verksamhet som inte är 

författningsreglerad.  

Vad gäller den föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyldighet gentemot 

Arbetsförmedlingen, befarar myndigheten att tolkningen av vad som 

avses med ”ett ärende inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten” 

kan leda till oönskade begränsningar av uppgiftsskyldigheten. Utifrån 

nyligen tillkommen praxis (HFD 2022 ref. 31) är det inte klart att en 

person som är inskriven vid Arbetsförmedlingen per se har ett ärende 

hos myndigheten. I oktober 2022 var drygt 530 000 personer inskrivna 

vid Arbetsförmedlingen. För att myndigheten ska kunna fullgöra sina 

uppdrag finns ett stort behov av uppgifter rörande dessa personer. För 

att säkerställa att detta behov tillgodoses anser Arbetsförmedlingen att 

den föreslagna bestämmelsens tillämpningsområde ska utökas till att 

avse ”uppgifter som är av betydelse inom den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten” och inte enbart ”uppgifter som är av betydelse för ett 

ärende inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Därvid skulle 

även flera av de behov som Arbetsförmedlingen framfört till regeringen i 

skrivelsen ”En mer träffsäker och enhetlig arbetsmarknadspolitisk 

bedömning och förbättrad kvalitet i uppföljningen av 

matchningstjänster” tillgodoses. 

Oaktat detta förutsätter Arbetsförmedlingen att myndigheten genom den 

föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyldighet får möjlighet att 

exempelvis löpande följa arbetssökandes övergång till arbete via 

uppgifter från Skatteverkets månadsdata, i syfte att verifiera de uppgifter 

som lämnats av leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser 

på uppdrag av Arbetsförmedlingen.  

 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

Maria Mindhammar  

   Kent Juhlén 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar. 

Ärendet har föredragits av stabsjuristen Kent Juhlén, Rättsavdelningen. I 

den slutliga handläggningen av ärendet har även rättschefen Anna 

Middelman och enhetschefen Tonje Broby deltagit.  

Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 


