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LOs yttrande över Ds 2010:33 ”Borttagande av 
samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten” 
 
LO har givits möjlighet att yttra sig över promemorian ”Borttagande av 
samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Promemorian innehåller 
förslag till ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. LO tar här ställning till de 
förslag som presenteras i promemorian. 
 
LO vill för det första påtala att remisstiden är väldigt kort och vi tycker 
också regeringen stressar fram ett beslut i frågan som föreslås träda i kraft 
redan den 1 februari 2011. LO tycker att man på detta sätt nonchalerar den 
personliga integriteten när man handlägger ett ärende av denna dignitet på 
ett sådant sätt.  
 
Det anges i promemorian att lagändringen i huvudsak är en ändring med 
anledning av sjukförsäkringsreformen och etableringsreformen. Det anges 
också att förslaget syftar till att göra registerlagen modernare.  
 
LO är mycket kritiskt till att en lagändring i en fråga av denna betydelse inte 
utreds mer omfattande. Att tidigare genomförda obearbetade reformer 
innebär följdändringar kan LO inte acceptera som skäl för dessa 
följdändringar.  
 
 
 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmarknadsenheten 
Ämnessakkunnig Anna Byström 
103 33  STOCKHOLM 



 
 
 

2

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
För behandling av vissa typer av personuppgifter gäller enligt person-
uppgiftslagen särskilda restriktioner. Det är enligt huvudregeln förbjudet att 
behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Det är 
även förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller 
sexualitet. Dessa uppgifter kallas med en samlingsbeteckning känsliga 
personuppgifter. 
 
Regeringen hänvisar till att ändringen är i huvudsak en följdändring med 
anledningen av den s.k. sjukförsäkringsreformen (prop 2009/2010:45 
Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen m.m. i samband med 
förstärkta insatser för återgång i arbete) och s.k. etableringsreformen (prop 
2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar 
med professionellt stöd). Utredningen hänvisar också till att 
administrationen mellan de olika myndigheterna Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Migrationsverket måste bli bättre när det gäller att 
kunna hämta upp olika ärenden elektroniskt. 
 
LO avstyrker förslaget till lagändring. 
 
LO har ingenting emot att det görs en effektivisering av administrationen 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket om 
det blir effektivare handläggningstider gentemot individerna. 
 
LO tycker att den personliga integriteten är viktigt och eftersom det redan 
idag finns undantag i lagen så borde regeringen exempelvis kunna göra 
tillägg under dessa istället för att ändra lagen.  
 
LO har invändningar mot att man inte har gjort någon konsekvensanalys av 
remissen. 
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