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REMISSVAR (A2010/2396/A) 

 
Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och 
ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten (Ds 2010:) 

 
 
Saco har tagit del av Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Bortagandet 
av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

 

Saco har förståelse för att det föreslagna bortagandet av samtyckeskravet kan 
förenkla och effektivisera arbetet för berörda myndigheter och att det kan 
innebära fördelar för den enskilde; exempelvis snabbare, mindre omständlig 
och framförallt mer adekvat service och myndighetsutövning. Trots detta finner 
Saco det ogörligt att tillstyrka. Anledningarna är följande:  

 

att den föreslagna ändringen innebär ett stort 
ingrepp i den enskildes integritet, tillsammans 
med 

 

att det finns brister i 
Arbetsmarknadsdepartementets förarbete som 
Saco, på grund av den extremt korta remisstiden, 
inte kan kompensera för genom egna analyser i 
frågan. 

 

Saco anser att Arbetsmarknadsdepartementet, utöver de lagformuleringar som 
tagits upp i promemorian, även hade behövt överväga den nuvarande (samt 
fortsatt föreslagna) lagformuleringen:  

 

”Känsliga personuppgifter … får behandlas i en 
databas endast om de har lämnats i ett ärende 
eller är nödvändiga för handläggningen av det.”  

 

Ordet ”eller” innebär en oklarhet som tyvärr är okommenterad i 
Arbetsmarknadsdepartementets promemoria. Saco anser att formuleringen 
utan vidare kommentarer kan riskera att öppna för lagring av känslig och 
ömtålig information som inte är nödvändig för myndighetens arbete. Saco 
anser att frågan om hur sådan ”överinformation” ska hanteras är viktig för hur 
vi ställer oss till ett borttagande av nuvarande samtyckeskrav.  
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Saco anser vidare att promemorian brister i konsekvensanalysen. Sacos 
förbund Jusek skriver i bilagda remissvar att:  

 

”Det är inte klarlagt vilken kvalitets- och 
säkerhetsnivå som ska ställas på 
Arbetsförmedlingen när det gäller förbättringar 
av interna arbetsmetoder, arbetsrutiner och 
principerna för behörighetstilldelning i 
datasystemen, fullgod datasäkerhet och fullgott 
integritetsskydd”.  

 

Saco delar Juseks oro i denna fråga.  
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