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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

Utfärdad den 19 april 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:623) om behandling 

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten1   

dels att 20 a § ska upphöra att gälla, 

dels att 3, 3 a, 20, 20 e och 21 §§ ska ha följande lydelse. 

3 §2    För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, 

uppföljning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom 

Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 

4 § 1, 3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och 

andra personer som omfattas av verksamheten endast följande person-

uppgifter behandlas:  

1. namn, kön, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress,

telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter, 

2. löne- och kontouppgifter,

3. medborgarskap och födelseland,

4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit

anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbets-

löshetskassa enligt registrering,  

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-

kort,  

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbets-

livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens 

och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,  

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller särskild anpassning av insatser, 

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den

offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer, 

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplett-

erande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare, 

1 Förordningen omtryckt 2014:1443. 
Senaste lydelse av 20 a § 2011:179. 
2 Senaste lydelse 2017:825. 
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SFS 10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till 

arbetsmarknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystarts-

jobb,  

11. uppgifter om eller med betydelse för anvisning till arbetsmarknads-

politiska program eller insatser, beslut om nystartsjobb eller innehåll i och 

omfattning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser,  

12. uppgifter med betydelse för handläggningen av ärenden enligt 

förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknads-

politiska insatser samt uppgifter om ersättning från arbetslöshetskassa och 

om samordning med andra förmåner,  

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet 

av anvisningarna,  

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett 

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller 

genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 

1 § fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid 

för skyddstillsyn, och  

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut 

nödvändiga för handläggningen av ett ärende.  

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om 

uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen om 

ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller etablerings-

insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare.  

Personuppgifter som avses i första stycket och som avser en 

arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person 

får även behandlas i andra ärenden än som anges i andra stycket om 

uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. 

 

3 a §3    För publicering av ansökningar om anställning enligt 4 § 2 lagen 

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten får endast följande personuppgifter om den arbetssökande 

behandlas: 

1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra 

kontakt- och identifieringsuppgifter, och 

2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och 

varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbets-

livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens, 

uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt brev och andra 

uppgifter som har betydelse vid arbetssökning. 

Personuppgifterna i första stycket får behandlas för publicering av 

ansökningar om anställning endast om den arbetssökande har samtyckt till 

behandlingen. Den arbetssökande har rätt att när som helst återkalla ett 

lämnat samtycke. Efter ett återkallande får personuppgifterna inte längre 

behandlas för publicering av ansökningar om anställning. 

  

 
3 Senaste lydelse 2010:2034. 
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SFS 20 §4    Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den person-

uppgiftsansvarige lämna följande information till den registrerade:  

1. vilka personuppgifter som får behandlas, 

2. vad som gäller i fråga om utlämnande på ett medium för automatiserad 

behandling, direktåtkomst, sökbegrepp och gallring, och 

3. vilka sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behand-

lingen. 

 

20 e §5    Känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och ömtåliga 

personuppgifter som avses i 9 § andra stycket eller 10 § lagen (2002:546) 

om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten, får endast behandlas i sådana system för automatiserad 

behandling där behörigheten kan begränsas tekniskt till de personer som 

behöver ta del av uppgifterna.  

I övriga system får känsliga och ömtåliga personuppgifter behandlas 

endast om den enskilde uttryckligen har samtyckt till behandlingen. Den 

enskilde har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare 

personuppgifter om den enskilde får därefter inte behandlas. 

 

21 §6    Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestäm-

melserna om gallring i 16 § lagen (2002:546) om behandling av person-

uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, för att uppgifter ska 

kunna bevaras för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 

 

På regeringens vägnar 

 

YLVA JOHANSSON 

 Susanne Södersten 

 (Arbetsmarknadsdepartementet) 

 

 
4 Senaste lydelse 2014:1443. 
5 Senaste lydelse 2014:1443. 
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2018:263


	Svensk författningssamling
	Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten


		sfs@regeringskansliet.se
	2018-04-25T15:15:09+0200
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2018-04-25T15:15:13+0200




