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REMISSVAR  

Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för 
arbetsmarknadspolitiken (Ds 2009:07) 

 

Saco har tagit del av Arbetsmarknadsdepartementets promemoria 
Effektivare regler och bättre underlag för arbetsmarknadspolitiken.  

Saco avstyrker förslaget om att införa en skyldighet för 
arbetslöshetskassor, att på begäran från SCB, lämna ut ersättnings- och 
medlemsuppgifter.  

Saco anser att uppgifter om ersättning från och medlemskap i en 
arbetslöshetskassa är att betraktas som mycket känsliga. Inte minst 
eftersom medlemskap i en arbetslöshetskassa ofta kan kopplas samman 
med medlemskap i en fackförening och att de flesta arbetslöshetskassor 
bildats och drivs av fackföreningar.  

Runt om i världen förföljs människor dagligen enbart på grund av att de 
på olika sätt verkar för arbetstagares rättigheter eller är medlemmar i 
fackföreningar. Även om förföljelse och inskränkning av fackliga 
rättigheter idag inte är ett problem i Sverige anser Saco att statliga 
register, med uppgifter om medlemskap i olika arbetslöshetskassor, sett i 
ett längre perspektiv ändå är en obehaglig tanke. Viktigt är därför att 
medlemskap i en arbetslöshetskassa även i fortsättningen kommer att 
vara en privat angelägenhet. Föreningsrätten är grundlagsskyddat och en 
viktig anledning till det är att rätten att bilda och vara medlem i en 
förening är en grundläggande demokratisk/mänsklig rättighet. Förslaget 
innebär en uppluckring av individens skydd i detta avseende.  

Saco vill i sammanhanget understryka att vi helt och hållet delar de 
uppfattningar som Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, 
har givit uttryck för i sitt remissvar på nämnda promemoria avseende 
frågan om förslaget strider mot bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(1998:204) PUL. AEA skrev i sitt remissvar att: 

 
Det kan, enligt AEA:s mening, ifrågasättas om inte förslaget såsom 
det har utformats, strider mot bestämmelserna i 
personuppgiftslagen (1998:204) PUL.  
 
Av 9-10 §§ i PUL följer att personuppgifter bara får samlas in för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (och sedan 
inte behandlas för andra ändamål) samt, vilket är viktigare, endast 
får behandlas om den registrerade lämnat sitt samtycke till 
behandlingen eller om denna av olika skäl enligt 10 § är nödvändig.  
 
I 10 § p. a-f PUL anges ett antal olika ändamål, vilka skulle kunna 
möjliggöra sådan behandling. Förutom regler helt till skydd för den 
registrerades intressen finns här två förhållandevis vaga rekvisit, 
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nämligen att den personuppgiftsansvarige – dvs kassorna – ska 
kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller att ”en arbetsuppgift av 
allmänt intresse ska kunna utföras”.  
 
Vidare finns två mer tydliga rekvisit, nämligen dels att den 
personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken uppgifterna 
lämnas ut – dvs i detta fall SCB - ska kunna utföra en uppgift i 
samband med myndighetsutövning, respektive att ett ändamål som 
rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller 
tredje man ska kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre 
än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den 
personliga integriteten.  
 
AEA konstaterar i detta avseende att SCB:s eventuella behov av att 
kartlägga och analysera arbetsmarknaden inte utgör 
myndighetsutövning. Beskrivningarna av den föreslagna 
ändringens syfte och nödvändighet är dessutom alltför vaga för att 
motivera den integritetskränkning som förslaget innebär. Förslaget 
kan således inte heller anses vara förenligt med den 
proportionalitetsprincip som enligt PUL alltid ska råda vid 
bedömningen av om vissa uppgifter ska kunna registreras eller 
inte.  
 
Enligt AEA:s mening måste syftet till den föreslagna 
uppgiftsskyldigheten preciseras ytterligare och det egentliga 
behovet av de aktuella uppgifterna analyseras mer ingående. Att 
som i promemorian något svävande exemplifiera endast ett fåtal av 
de faktiska uppgifter som kan anses innefattas i de förhållandevis 
vaga definitionerna ”uppgifter om medlemskap” och ”uppgifter om 
ersättning”, och till yttermera visso ange att dessa faktiska 
uppgifter kan komma att variera över tid, utifrån behovet, kan 
således inte anses godtagbart då förslagets konsekvenser blir 
oförutsägbara. Den nu föreslagna ordningen kan därmed inte 
anses tillfredsställande.  

 
AEA delar således inte promemorians förslag i denna del då den 
personliga integriteten för dem vars uppgifter det gäller inte 
beaktats tillräckligt, särskilt sett i relation till de synnerligen vaga 
mål, syften och samhällsintressen som förslaget uppges vila på och 
är tänkta att tillgodose.  

I övrigt har Saco inga invändningar mot promemorians förslag.  
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