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SO:s yttrande över: 

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det 
arbetsmarknadspolitiska området (SOU 2012:4) 
 

SO har givits möjlighet att yttra sig över utredningen ”Kompletterande regler om 
personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området”. Nedan följer 
SO:s synpunkter på utredningens överväganden och förslag. 

Förslag om ändring i lagen (2006:496) om behandling av personuppgifter vid 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

SO konstaterar att förslaget om att införa en möjlighet för Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att behandla personuppgifter om lagöverträdelser 
som innefattar brott m.m. motiveras med hänvisning till IAF:s arbete med att 
säkerställa riktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott. SO är positivt inställd till 
detta syfte. Utredningen anför att detta bl.a. innebär att IAF behöver ges möjlighet att 
systematiskt följa upp eventuella felaktiga utbetalningar i arbetslöshetskassornas 
verksamhet samt omfattningen och utfallet av dessa anmälningar i form av inledda 
förundersökningar, åtalsanmälningar och domar.  
 

SO konstaterar att tillämpningen av den föreslagna lydelsen i 9 § är begränsad till 
personuppgifter som har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen 
av dessa. SO noterar att de personuppgifter som inkommer i dessa ärenden inte 
typiskt sett är av den karaktär som åsyftas i den föreslagna bestämmelsen. SO 
konstaterar vidare att uppgifter om resultatet av de anmälningar som 
arbetslöshetskassorna gör enligt lagen (2007:612) om bidragsbrott inte ingår i 
prövningen av ärenden inom arbetslöshetskassorna och inte heller utgör uppgifter 
som är nödvändiga för handläggningen av dessa. Uppgifter om vilka resultat som en 
anmälan renderat i hos polis, åklagare och allmän domstol ligger, så vitt SO kan se, 
utanför ärendehanteringen hos arbetslöshetskassorna. SO ställer sig frågande till om 
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personuppgifter av den åsyftade typen, med den föreslagna lydelsen, faller innanför 
tillämpningen av bestämmelsen. Med utgångspunkt från syftet med bestämmelsen 
förefaller den aktuella formuleringen därför enligt SO som olycklig. SO noterar 
vidare att reglerna endast tar sikte på IAF:s möjligheter att bearbeta personuppgifter 
rörande brott m.m. För det fall arbetslöshetskassorna ska bistå IAF med det aktuella 
underlaget föreligger det enligt SO ett behov av att klargöra kassornas möjligheter att 
behandla sådana uppgifter på ett sådant sätt som lagring och överlämnande skulle 
innebära. Med den föreslagna lydelsen av den aktuella bestämmelsen faller en sådan 
hantering, enligt SO:s sätt att se det, utanför tillämpningsområdet.  

SO tillstyrker förslaget angående tillägg i 28 kapitlet, 13 § i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
 

SO väljer att inte lämna några synpunkter över utredningens övriga förslag då de, 
vad SO kan bedöma, inte påverkar arbetet med arbetslöshetsförsäkringen. 

 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation 
 
 
 
Harald Petersson 

Ordförande 
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