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REMISSVAR (A2010/1686/A) 

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag (Ds 2010:23) 
Saco har tagit del av Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ändringar i 
Arbetsförmedlingens personuppgiftslag.  
 
Promemorians förslag handlar i huvudsak om ändringar till följd av de nya 
regler och rutiner som från den 1 december kommer att gälla för mottagandet 
av nyanlända invandrare. Saco har visserligen inget att invända mot förslagen, 
men väl några synpunkter.  
 
Utökade möjligheter till direktåtkomst för arbetsgivare till 
arbetssökandes ansökningshandlingar 
Ett av förslagen handlar om att göra det möjligt för Arbetsförmedlingen att, 
med arbetssökandes samtycke, publicera sökandes ansökningshandlingar på 
nätet och göra dem sökbara för arbetsgivare. Saco anser att det är viktigt att 
utnyttja alla möjligheter för arbetsgivare och sökande att få kunskap om 
varandra, men att det fordras försiktighet i hanteringen eftersom 
ansökningshandlingar ofta innehåller känslig personinformation. Sacos 
förbund Akademikerförbundet SSR betonar betydelsen av frivillighet i sitt 
remissvar (finns som bilaga). De skriver att: ”… databasen ska vara frivilligt och 
att det är viktigt att säkerställa att den nyankomne arbetssökande får 
information om detta på ett sådant sätt att innebörden om frivillighet blir 
tydlig”. Saco delar detta synsätt.  
 
Födelseland som sökbegrepp 
I promemorian föreslås vidare att individers födelseland ska kunna användas 
som sökbegrepp i Arbetsförmedlingens databaser. Sacos grundinställning är 
alltid mycket tveksam när det gäller förslag som handlar om att göra den här 
typen av, mycket känslig, personinformation sökbar. Samtidigt inser Saco att 
det av Arbetsförmedlingens nya uppgifter också följer olika behov av 
uppföljning för att säkerställa effektiv resursanvändning. Det kan också finnas 
situationer när Arbetsförmedlingen har behov av att kunna identifiera 
målgruppen för att kunna göra riktade insatser. Saco anser därför att 
födelseland bör kunna användas i situationer då användning är verkligt 
befogad, förutsatt att tillräcklig säkerhet kan garanteras. Viktigt är att 
användning inte sker slentrianmässigt utan att varje användning är förenad 
med ett aktivt övervägande. 

 
Remissvar från Akademikerförbundet SSR biläggs. 
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