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1

Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om till-
lämpningen av lagen (2002:546) om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitis-
ka verksamheten;
beslutade den 18 oktober 2002.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 11 och 17 §§
förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Föreskrifterna i 1 och 2 §§ meddelas efter samråd med Datainspektionen.

Begränsningar av behandling av känsliga uppgifter

1 § Om en kod om medborgarskap skall registreras för en arbetssökande
skall en av följande koder med angiven betydelse användas.

Kod

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Land eller annat geografiskt område

Sverige
Finland
Övriga Norden
Östeuropa
Övriga Europa
Asien
Afrika
Syd- och Mellanamerika
Övriga

2 § Om koder för arbetshandikapp skall registreras för en arbetssökande
får högst tre koder anges för varje arbetssökande.

Endast följande koder med angiven betydelse får användas.

Kod

11
20
21
22
30
31
32
40
41
42

Typ av funktionsnedsättning

Hjärt-, kärl- eller lungsjukdom
Hörselskada eller dövhet
Barndomsdövhet
Hörselskada
Synskada
Grav synskada
Synsvaghet
Rörelsehinder
Rörelsehinder som kräver förflyttningshjälpmedel av typ rullator eller rullstol
Övriga rörelsehinder
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51
61
71
81
91
92
93

Övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp
Psykiskt arbetshandikapp
Intellektuellt arbetshandikapp
Socialmedicinskt arbetshandikapp
Astma, allergi eller överkänslighet
Dyslexi eller specifika inlärningssvårigheter
Förvärvad hjärnskada

Personkategorier inom Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbets-
nämnderna som får ha direktåtkomst till personuppgifter

3 § Den som inom Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får
behandla personuppgifter enligt 4 § lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, har direktåt-
komst till personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska databasen.

Utöver vad som sägs i första stycket får den som inom Arbetsmarknads-
styrelsen och länsarbetsnämnden har arbetsuppgifter som avser planering,
metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt framställning av avidentifi-
erad statstik ha direktåtkomst till den arbetsmarknadspolitiska databasen.

Vidare får den som inom Arbetsmarknadsstyrelsen handlägger överklag-
ningar i ett arbetsförmedlingsärende eller andra ärenden i vilka uppgifter om
arbetssökande, arbetsgivare eller kontaktpersoner behövs för handlägg-
ningen av ett enskilt ärende ha direktåtkomst till personuppgifter i den ar-
betsmarknadspolitiska databasen.

4 § Omfattningen och innehållet i den medgivna direktåtkomsten skall fram-
gå av ett särskilt beslut i varje enskilt fall. Gällande beslut skall framgå av en
förteckning.

Rätten till direktåtkomst skall återkallas när den inte längre behövs.

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2002, då Arbetsmark-
nadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 1994:7) om tillämpningen av lagen
(1994:459) om arbetsförmedlingsregister skall upphöra att gälla.

2. De äldre föreskrifterna gäller fortfarande i fråga om uppgifter om en kod
för medborgarskap och koder för arbetshandikapp som har tillförts ett ar-
betsförmedlingsregister och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikre-
gister före den 1 augusti 2002.

På Arbetsmarknadsstyrelsens vägnar

Anders L. Johansson

Eva Westberg
(Juridiska enheten)
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