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Arbetsförmedlingen 
Rättsavdelningen 

Ulrika Dackeby och Pär Björklund 
 

 

Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om 

uppgiftsskyldighet för leverantörer 

Beskrivning av problemet och syftet med förslaget 

Från och med den 1 december 2022 kommer det att med stöd av 

bemyndigandebestämmelse i lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, finnas möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet för de 

leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen att lämna uppgifter som myndigheten behöver i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det är denna krets som avses när begreppet 

leverantör/er används här i konsekvensutredningen. Regeringen har i förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gett Arbetsförmedlingen 

rätt att från och med den 1 december 2022, närmare reglera uppgiftsskyldigheten i 

föreskrifter.  

För att säkerställa Arbetsförmedlingens förutsättningar att uppfylla sina uppgifter 

inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har Arbetsförmedlingen tagit fram 

förslag till föreskrifter om skyldighet för en leverantör att till Arbetsförmedlingen 

lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten.  

Syftet med föreskrifterna är dels att säkerställa att myndigheten får de uppgifter den 

behöver från leverantörerna dels för att en författningsreglerad uppgiftsskyldighet 

har relevans för frågan om personuppgiftsansvar och obehörigt röjande. Genom 

föreskrifterna blir uppgiftsskyldigheten en rättslig förpliktelse för leverantörerna och 

utgör då en rättslig grund för att de som personuppgiftsansvarig har stöd för 

behandlingen av personuppgifter i den delen. Arbetsförmedlingen föreslår att 

föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2023.  

Behovet av uppgifter och dagens reglering 

Arbetsförmedlingen har behov av information från leverantörer för att kunna fullgöra 

sina uppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som följer av 

förordningen (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen.  
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I dag upprättar Arbetsförmedlingen i särskilda civilrättsliga avtal med leverantörer 

om skyldighet att lämna vissa nödvändiga uppgifter till myndigheten. Vilka dessa 

uppgifter är framgår av allmänna villkor och förfrågningsunderlag i avtal för 

respektive upphandlad insats. 

I propositionen Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten (prop. 2021/22:216) (i fortsättningen anges den som propositionen) 

redogör regeringen för sin inriktning att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

ska reformeras och att arbetsmarknadspolitiska insatser i större utsträckning ska 

utföras av leverantörer på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det finns ett behov av ett 

mer ändamålsenligt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer 

av arbetsmarknadspolitiska insatser. Regeringen konstaterar att Arbetsförmedlingen 

fortsatt ska ha myndighetsansvar och ansvar för att det finns en välfungerande 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet i hela landet och en bredd av insatser. Riksdagen 

beslutade den 21 juni 2022 att anta samtliga lagförslag som regeringen lämnade i 

propositionen. 

Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att besluta om insatser som är 

arbetsmarknadspolitiskt motiverade för arbetssökande och kontrollera att den 

arbetssökande uppfyller vissa skyldigheter i förhållande till individersättningarna. 

Arbetsförmedlingen kommer dock att ha mindre av egen löpande kontakt med 

många sökande jämfört med i dag och kommer att behöva uppgifter från leverantörer 

som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingen kommer även fortsatt att utgöra navet för information om den 

arbetssökande och har, utöver behov av uppgifterna i sin myndighetsutövning, behov 

av att inhämta uppgifter från leverantörerna för att kunna fullgöra samverkan med 

andra myndigheter, kommuner och andra aktörer. I en sådan samverkan ingår bland 

annat att bistå med de uppgifter om den arbetssökande som myndigheter och andra 

aktörer har behov av i sina respektive verksamheter. 

I propositionen konstaterar regeringen angående utformningen av lagbestämmelsen 

att det kan vara fråga om uppgifter för många olika ändamål och dessutom med en 

relativt hög detaljeringsgrad. En alltför snäv utformning av lagtexten skulle kunna 

försvåra en senare förändring av systemet om ett sådant behov skulle uppkomma. 

Det är därför lämpligare att regleringen av uppgiftsskyldigheten, bland annat vilka 

uppgifter som ska lämnas, utformas i förordning eller myndighetsföreskrifter. Då det 

på förhand inte går att veta vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som över tid kan 

komma att anskaffas bör bestämmelsen i lag omfatta de uppgifter som 

Arbetsförmedlingen kan komma att behöva från leverantörer för att fullgöra sina 

uppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den avgränsningen 

menar regeringen, är en tillräckligt tydlig begränsning av vilka uppgifter som kan bli 

aktuella för en leverantör att lämna ut till Arbetsförmedlingen. 

Det är inom den ramen som Arbetsförmedlingen har utformat förslaget till 

föreskrifter och en reglering av uppgiftsskyldigheten på en övergripande nivå. 

Föreskrifterna kompletteras med ett separat dokument som mer i detalj anger vilka 

uppgifter som en leverantör ska lämna i olika insatser. 
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Motsvarande uppgiftsskyldighet för andra privata aktörer 

Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns vissa specifika bestämmelser 

om uppgiftsskyldighet som avser privata aktörer, som till exempel arbetsgivare, 

kreditinstitut och försäkringsgivare. Även dessa uppgiftsskyldigheter syftar till att 

Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sina myndighetsutövande uppgifter, t.ex. att 

kunna bedöma rätten till ekonomiskt stöd för en arbetsgivare som anställer en 

arbetssökande i en subventionerad anställning. 

Uppgiftsskyldighetens ändamål  

Utgångspunkten vid framtagandet av föreskrifterna har varit att skyldigheten för 

leverantörerna ska omfatta de uppgifter som Arbetsförmedlingen har behov av för att 

kunna fullgöra uppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. De 

ändamål som regeringen räknar upp i propositionen är: 

• Arbetsförmedlingen ska med hjälp av uppgifterna kunna göra bästa möjliga 

bedömning av den enskildes behov och fatta beslut om insatser.  

• Arbetsförmedlingen behöver uppgifter för att kunna kontrollera att den enskilde 

uppfyller vissa skyldigheter i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen och övriga 

individersättningar. 

• Arbetsförmedlingen behöver uppgifter för att kunna fatta beslut om rätt 

ersättning till en leverantör för utförd tjänst, samt för att följa upp och 

kontrollera att ingångna avtal efterlevs. 

• Arbetsförmedlingen behöver uppgifter för att följa upp och utvärdera de tjänster 

som leverantörerna tillhandahåller. 

• Arbetsförmedlingen kan därutöver behöva uppgifter för uppföljning, utvärdering 

och utveckling av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

 

Vid utformning av författning (föreskrifterna) har myndigheten att förhålla sig till 

den s.k. proportionalitetsprincipen som regleras i 5 § förvaltningslagen (2017:900). 

Den innebär att en myndighetsåtgärd i ett enskilt intresse aldrig får vara mer 

långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i 

rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden 

riktas mot. Utgångspunkten har vid utformningen av föreskrifterna varit att det på en 

övergripande nivå ska framgå varför uppgiften efterfrågas och dess omfattning.  

Föreskrifterna anger ramarna för leverantörernas uppgiftsskyldighet. I de delar där 

det av föreskriften inte framgår i detalj vilka uppgifter som kan komma att efterfrågas 

hänvisas det i föreskriften till ett separat dokument, Uppgifter Arbetsförmedlingen 

behöver om enskild och insats, version 1.0 som beslutas av myndighetens ledning. 

Den i dokumentet mer detaljerade redovisningen av vilka uppgifter som en 

leverantör ska lämna motsvarar det som i dag regleras i förfrågningsunderlag. Inför 

att dokumentet beslutas och vid eventuella revideringar kommer myndigheten att 

inhämta synpunkter från berörda aktörer. Dokumentet ska finnas tillgängligt och 

kommer att publiceras på Arbetsformedlingen.se.  

Arbetsförmedlingen avser att på sikt omarbeta dokumentet Uppgifter 

Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, version 1.0, till en bilaga som 

ingår i föreskrifterna. 
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Syftet med regleringen 

Arbetsförmedlingens föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet syftar till att på 

ett samlat, tydligt och enhetligt sätt reglera vilka uppgifter en leverantör ska vara 

skyldig att lämna till myndigheten, oavsett ändamål. Syftet är att uppnå ett mer 

effektivt nyttjande av resurser hos såväl leverantörer som Arbetsförmedlingen. En 

författningsreglerad uppgiftsskyldighet i myndighetsföreskrifter ställer krav på 

Arbetsförmedlingen att vid utformningen se över vilka uppgifter som en leverantör 

ska vara skyldig att lämna till myndigheten. Vid utformningen av föreskrifterna 

strävar myndigheten efter en ökad enhetlighet, avseende uppgiftsskyldigheten, 

mellan olika insatser som leverantören utför. En leverantör får genom föreskrifterna 

en samlad information om vilka krav som ställs på denne, vad gäller skyldigheten att 

lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen. Den enskilde arbetssökande kan genom 

föreskrifterna också få information om vilka uppgifter som en leverantör är skyldig 

att lämna om en arbetssökande.  

I propositionen anger regeringen att det övergripande syftet med lagförslagen, är att 

förbättra möjligheterna för ett ändamålsenligt informationsutbyte, för att såväl 

Arbetsförmedlingen som leverantörer ska kunna fullgöra sina uppdrag effektivt. 

Detta samtidigt som intrånget i den personliga integriteten för enskilda minimeras. 

Med effektivt avses i detta sammanhang bl.a. att stödet i form av 

arbetsmarknadspolitiska insatser till den arbetssökande ska vara sammanhållet även 

när det ges av fler aktörer. Arbetsförmedlingens beslut ska baseras på bästa möjliga 

informationsunderlag med stöd av den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten. 

Arbetsförmedlingen kan med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen lämna all 

den information om den arbetssökande som en leverantör behöver för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.  

Stöd för en leverantörs behandling av känsliga personuppgifter 

Det saknas i nuläget stöd för en leverantör att som personuppgiftsansvarig behandla 

känsliga personuppgifter inom ramen för arbetsmarknadspolitiska insatser på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen 

I propositionen redogörs för att leverantörer kan behöva behandla vissa känsliga 

personuppgifter om den enskilde, t.ex. om hon eller han blir sjuk under en pågående 

arbetsmarknadspolitisk insats eller uppgifter om en funktionsnedsättning hos en 

enskild. Sådana uppgifter kan komma både från den enskilde själv och från 

Arbetsförmedlingen. En leverantör kan också behöva lämna vissa känsliga uppgifter 

om en enskild till Arbetsförmedlingen för att myndigheten ska kunna utföra sitt 

uppdrag, t.ex. uppgifter som kan påverka den enskildes rätt till ersättning eller som 

kan leda till att Arbetsförmedlingen återkallar en anvisning till en insats. Regeringens 

bedömning är att det måste anses utgöra ett viktigt allmänt intresse att en leverantör 

ska kunna utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på ett korrekt, rättssäkert och 

effektivt sätt även om leverantören behöver behandla vissa känsliga personuppgifter. 

Som konstateras i propositionen framgår det av 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, att regeringen får 

meddela ytterligare föreskrifter om sådan behandling av känsliga personuppgifter 
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som är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Regeringens 

bedömning är att de bestämmelser som kan behövas för att leverantörer ska kunna 

behandla känsliga personuppgifter för ett viktigt allmänt intresse kan meddelas i 

förordning (jfr prop. 2017/18:105 s. 92). Beslut av regeringen om en sådan 

förordningsreglering väntas i närtid.  

Alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna 
blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Det finns inga alternativa lösningar när det gäller att fullfölja den 

författningsreglerade uppgiftsskyldigheten för leverantörer som regering och riksdag 

har beslutat. Utan myndighetsföreskrifter kommer leverantörerna inte att ha det 

författningsstöd som krävs för att de ska kunna hänvisa till fullgörande av en rättslig 

förpliktelse, enligt dataskyddsförordningen, och därmed ha stöd att som 

personuppgiftsansvarig behandla de personuppgifter som krävs när de fullgör den 

uppgiftsskyldighet som i dag är reglerad i civilrättsliga avtal.  

Rättsliga förutsättningar 

I 3 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten regleras 

uppgiftsskyldigheten genom en bemyndigandebestämmelse, att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en 

leverantör att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Rätten för Arbetsförmedlingen att meddela föreskrifter om skyldigheten för en 

leverantör att lämna uppgifter till myndigheten, följer av 18 § förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör som 

utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till 

Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Bestämmelserna i lag och förordning träder i kraft den 1 december 2022. 

Vilka som berörs av regleringen 

De som berörs av föreskrifterna är de leverantörer som utför 

arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen men även 

myndigheten berörs i viss utsträckning.  

Samråd med berörda aktörer 

Samråd med berörda aktörer sker genom remiss av förslag till föreskrifter för att 

inhämta deras synpunkter inför den slutliga utformningen av det förslag som ska 

beslutas av Arbetsförmedlingens styrelse. Myndigheten har valt ut ett antal 
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leverantörer som i dag har avtal med myndigheten och branschorganisationer för 

leverantörer som får förslaget direkt sänt till sig. Information om remissen och 

förslag till föreskrifter kommer även att publiceras på Arbetsförmedlingens 

webbplats under information för leverantörer. Det möjliggör därmed även för fler 

leverantörer och andra att lämna synpunkter på förslaget på föreskrifter och 

konsekvensutredningen. 

Kostnader och andra konsekvenser  

Arbetsförmedlingens bedömning är att regleringen i föreskrifterna inte kommer att 

leda till några egentliga kostnadsmässiga eller andra negativa konsekvenser för de 

företag och andra organisationer som är eller önskar bli leverantörer av 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Leverantörerna är redan i dag skyldiga enligt avtal 

med Arbetsförmedlingen att lämna uppgifter som myndigheten behöver för olika 

ändamål i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. De eventuella ökade 

administrativa kostnader som reglering i föreskrifterna innebär kan kompenseras av 

att Arbetsförmedlingen i större utsträckning än tidigare, med stöd av den 

sekretessbrytande bestämmelsen, kan lämna uppgifter om den enskilde till 

leverantörerna som de behöver för att utföra sitt uppdrag. Det gör att leverantörerna i 

mindre omfattning behöver inhämta vissa kompletterande uppgifter direkt från den 

enskilde. 

För att informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna ska 

kunna ske så resurseffektivt som möjligt behöver vissa av myndighetens systemstöd 

utvecklas. 

Föreskrifterna reglerar den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten och kommer 

att få följdkonsekvenser för utformningen av avtalsvillkoren i avtal med 

leverantörerna. I avtalsvillkoren kommer myndigheten att ersätta berörda delar med 

hänvisningar till uppgiftsskyldigheten i föreskrifterna. Om någon bestämmelse i 

föreskrifterna inte ska gälla för en viss insats, ska undantag från bestämmelsen 

framgå av dokumentet Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, 

version 1.0. I avtalen kommer det även att framgå att en leverantör som inte fullgör 

uppgiftsskyldigheten i enlighet med föreskrifterna, gör sig skyldig till avtalsbrott som 

kan leda till sanktioner. 

För enskilda kommer regleringen i Arbetsförmedlingens föreskrifter medföra en ökad 

tydlighet avseende vilka uppgifter en leverantör kommer att vara skyldig att lämna 

till myndigheten. 

Regeringens samlade bedömning i propositionen är att lagändringarna (och det 

kompletterande författningsarbetet) bör leda till en minskning av de 

transaktionskostnader som annars skulle följa av att vissa uppgifter som tidigare har 

utförts av myndigheten i egen regi i stället utförs av leverantörer, men på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen.  
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Arbetsförmedlingen 

De lagändringar som är kopplade till myndighetens informationsutbyte med 

leverantörerna, medför i sig inte några krav på förändringar i Arbetsförmedlingens 

eller andra statliga myndigheters verksamheter. Arbetsförmedlingen delar 

regeringens bedömning att utan dessa lagändringar finns det risk för en mindre 

effektiv verksamhet, bl.a. i form av ökat dubbelarbete hos myndigheten och 

leverantörerna, längre ledtider och att myndigheten skulle få ett sämre underlag för 

bedömning av den enskildes behov liksom sämre förutsättningar för att fullgöra sitt 

kontrolluppdrag.  

Uppgiftsskyldighet också att kunna förbättra förutsättningarna för en effektiv 

kontroll av om de arbetssökande som deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats som 

utförs av en leverantör, uppfyller villkoren för respektive individersättning. Det gäller 

inte bara arbetssökande som kan komma att delta i förmedlingsinsatser enligt 

förordningen (2022:812) om förmedlingsinsatser, utan även de som deltar i andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser som Arbetsförmedlingen anskaffar. Med en 

författningsreglerad uppgiftsskyldighet skapas bättre förutsättningar för 

Arbetsförmedlingen att kontrollera såväl leverantörer och insatser som 

individersättningarna.  

I 4 § lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten regleras tystnadsplikt för 

en leverantör. Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för 

leverantörer, dvs. en skyldighet för en leverantör att lämna uppgifter till 

Arbetsförmedlingen, utgör stöd för leverantörerna att utan hinder av tystnadsplikten, 

lämna de uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten i Arbetsförmedlingens 

föreskrifter. Regeringen uttalar i propositionen att ett sådant utlämnande som följer 

av en skyldighet enligt lag eller förordning att lämna uppgifter inte bör anses som 

obehörigt röjande. 

Arbetsförmedlingen bedömer att den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten 

möjliggör ett effektivare och mer samordnat arbete inom myndigheten när det gäller 

att efterfråga/begära in uppgifter som underlag för vissa beslut. Det gäller även för 

uppföljning och kontroll av att ersättningen till leverantörerna är rätt samt att 

leverantören uppfyller ställda krav och villkor i avtalen. 

Den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten säkerställer att Arbetsförmedlingen 

kan fullgöra sina uppgifter när det gäller samverkan med andra myndigheter. 

Arbetsförmedlingen har behov av att inhämta uppgifter från leverantörer som andra 

myndighet efterfrågar för att de ska kunna utföra uppgifter inom sina respektive 

verksamheter, som t.ex. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en 

socialnämnd. 

Leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen 

I propositionen redogör regeringen för vilka konsekvenser lagändringarna, om 

sekretessbrytande bestämmelse för Arbetsförmedlingen och uppgiftsskyldigheten för 

leverantörerna, sammantaget kan förväntas få för de företag och andra 

organisationer som är eller önskar bli leverantörer av arbetsmarknadspolitiska 
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insatser. Arbetsförmedlingen delar regeringens slutsats om att det finns möjligheter 

för minskade kostnader hos leverantörerna, när det gäller behovet av att inhämta fler 

uppgifter av den enskilde för att leverantören ska kunna utföra sitt uppdrag. Det kan 

kompensera de eventuellt ökade kostnader som en utvidgad uppgiftsskyldighet skulle 

kunna leda till. 

Arbetsförmedlingen upprättar i dag civilrättsliga avtal med leverantörer om 

skyldighet att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 

hade 2022 avtal med 290 leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Under 

september månad 2022 deltog 83 762 arbetssökande i arbetsmarknadspolitiska 

insatser hos dessa leverantörer. 

Den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten i föreskrifterna (inklusive 

dokumentet Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, version 

1.0.) kommer att motsvara och ersätta den uppgiftsskyldighet som i dag regleras i 

avtal. Uppgiftsskyldigheten kommer därmed att regleras samlat på ett ställe oavsett 

vilken insats som uppdraget rör. Det i sin tur ger leverantörerna en överblick av vilka 

uppgifter de är skyldiga att lämna till Arbetsförmedlingen.  

Genom föreskrifterna ensas begreppen för de olika former av underlag som 

leverantörer ska lämna till Arbetsförmedlingen. Det gäller särskilt den information 

om den enskilde som en leverantör ska lämna till Arbetsförmedlingen i inledningen 

av en påbörjad insats. Den informationen har idag olika benämningar beroende på 

vilken insats det gäller, till exempel individuellt schema, gemensam utvecklingsplan 

och gemensam planering. I föreskrifterna används gemensam planering som det 

samlande begreppet för den informationen. Då uppgiftsskyldigheten i föreskrifterna 

till största delen baseras på den uppgiftsskyldighet som i dag regleras i avtal, är 

myndighetens bedömning att författningsregleringen i sig inte medför ökade 

kostnader eller andra negativa konsekvenser för leverantörerna. Det är en mycket 

begränsad del av uppgiftsskyldigheten i föreskrifterna som är mer omfattande än den 

skyldighet som följer av befintliga avtal. Myndigheten bedömer att de eventuellt 

ökade administrativa kostnaderna för leverantörerna är små, och att de står i 

proportion till det behov som Arbetsförmedlingen har av uppgifterna för att fullgöra 

sina uppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Personuppgiftsansvar 

I och med att förordningen (2022:812) om förmedlingsinsatser träder i kraft blir det 

författningsreglerade stödet komplett för att leverantörer som utför 

arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska kunna 

betraktas som personuppgiftsansvariga. Insatserna som sådana kommer då att vara 

reglerade i förordning. Även om leverantörerna inte är myndigheter eller har ett 

uppdrag som följer direkt av lag eller förordning får de ändå anses att utföra 

uppgifter av allmänt intresse som personuppgiftsansvarig enligt artikel 6.1 e i 

dataskyddsförordningen.  

Leverantörerna kommer med stöd i lag vara skyldiga att lämna uppgifter till 

Arbetsförmedlingen som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. Innehållet i uppgiftsskyldigheten regleras i Arbetsförmedlingens 
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förslag till föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet. Den 

personuppgiftsbehandlingen hos leverantörerna som följer av uppgiftsskyldigheten i 

föreskrifterna, kommer att ha stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, dvs. 

behandling av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige.  

Kommuner 

I propositionen gör regeringen bedömningen att den reglerade uppgiftsskyldigheten 

inte i sig medför några konsekvenser för kommunerna. Arbetsförmedlingen gör inte 

någon annan bedömning. Men även kommuner kan omfattas av definitionen av en 

leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen, och i den rollen bli skyldig att lämna vissa uppgifter till 

Arbetsförmedlingen i enlighet med föreskrifterna. Det gäller i de situationer som 

Arbetsförmedlingen ingår en överenskommelse med kommunen i fråga. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att regleringen i föreskrifterna i sig inte kommer 

att medföra större administrativa kostnader för kommunerna. 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen  

Utöver vad som nämns ovan, om bedömningen att leverantörerna kommer att vara 

personuppgiftsansvariga för den behandling som de utför inom ramen för den 

arbetsmarknadspolitiska insatsen på uppdrag av Arbetsförmedlingen, är 

bedömningen att förslaget till föreskrifter inte berör de skyldigheter som följer av 

Sveriges medlemskap i EU.  

Myndigheten gör ingen annan bedömning än regeringen i propositionen, att den 

författningsreglerade uppgiftsskyldigheten inte medför några konsekvenser för 

Sveriges internationella åtaganden. 

Särskild hänsyn om när föreskrifterna kan träda i kraft och om 
behov av särskilda informationsinsatser 

Föreskrifterna kan inte träda i kraft tidigare än den av Arbetsmarknads-

departementet aviserade förordningsändringen som ger stöd för leverantörerna att 

behandla känsliga personuppgifter. En annan faktor att ta hänsyn till är frågan om 

myndigheten kan tillhandahålla systemstöd som möjliggör elektroniskt 

informationsutbyte mellan myndigheten och leverantörerna, dvs. på ett 

resurseffektivt och säkert sätt. 

Föreskrifterna kungörs på sedvanligt sätt i Arbetsförmedlingens författningssamling 

och information om föreskrifterna publiceras på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns behov av särskilda informationsinsatser 

riktade till leverantörer, inför att föreskrifterna ska träda i kraft. Det gäller frågor om 

vilka uppgifter som omfattas av föreskrifterna, hur de ska lämnas samt kopplingen 

till befintliga och framtida avtal, särskilt när det gäller frågan om leverantörernas 

personuppgiftsansvar. Det gäller även innebörden av den författningsreglerade 

tystnadsplikten för en leverantör. 
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Som personuppgiftsansvarig ska en leverantör följa dataskyddsförordningens krav 

när det gäller behandling av de uppgifter om enskildas förhållanden som 

leverantören får del av, och att de ska hanteras på ett säkert sätt och inte riskera att 

spridas till obehöriga. Arbetsförmedlingen kommer att överväga vilket stöd som 

myndigheten kan tillhandahålla leverantörerna när det gäller de krav som 

myndigheten ställer på leverantörens verksamhet. 

 


