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Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om 
uppgiftsskyldighet för leverantörer 

(Af-2022/0072 1172) 

Försäkringskassan har inga invändningar mot föreskrifternas innehåll i sak, men vill 
framföra följande synpunkter. 

Enligt 3 § i de föreslagna föreskrifterna reglerar föreskrifterna uppgiftsskyldigheten på en 
övergripande nivå, medan mer detaljerad information om vilka uppgifter en leverantör 
ska lämna framgår av dokument som beslutas i särskild ordning av Arbetsförmedlingen, 
Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, version 1.0. Av 
konsekvensutredningen framgår att dokumentet kommer att publiceras på 
Arbetsförmedlingens hemsida och att det på sikt kommer att omarbetas till en bilaga 
som ingår i föreskrifterna. 

Den närmare regleringen av vilken information som leverantörer ska lämna till 
Arbetsförmedlingen har betydelse för Försäkringskassans verksamhet. Uppgifter från 
leverantörer kan till exempel påverka rätten till ersättning enligt förordning (2017:819) 
om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser och få betydelse i arbetet 
med att motverka felaktiga utbetalningar. Uppgifterna är även relevanta för 
Försäkringskassans samordningsansvar för individer med arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan önskar därför utifrån vår roll och vårt ansvar 
inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att myndigheten bereds tillfälle att yttra 
sig över den närmare preciserade uppgiftsskyldigheten innan den beslutas. 

När det gäller den valda formen för regleringen av mer detaljerade krav för 
uppgiftsskyldigheten, det vill säga att låta detta framgå av ett separat dokument på 
myndighetens hemsida, saknar konsekvensutredningen ett förtydligande eller 
resonemang kring vilken rättslig status dokumentet får och om kraven i dokumentet 
kommer att omfattas av definitionen av ”rättslig förpliktelse” i artikel 6.1 c jämte skäl 45 
dataskyddsförordningen (2016/697). 

Det saknas också generellt utredning av hur enskilda, i betydelsen registrerade (inte 
leverantörerna), berörs av förslaget och hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig till 
dataskyddsförordningen. Även prövningen av proportionalitet enligt 5 § förvaltningslagen 
(2017:900) tycks i huvudsak ha gjorts i relation till enbart leverantörerna. 

Försäkringskassan har i övrigt inga synpunkter på förslaget till föreskrifter. 
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Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande rättschef Ingrid Utne i närvaro av 
avdelningscheferna Leif Höök, Ulrika Havossar och Helena Lundkvist samt rättslig 
expert Anna Pochill, den senare som föredragande. 

Ingrid Utne 

Anna Pochill 
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