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Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag (Ds 2010:23) 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har inga synpunkter på de förslag som lämnas i 
promemorian. 
 
CSN vill i sammanhanget betona vikten av att en översyn även genomförs beträffande 
förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Nämnda förordning framstår enligt CSN:s 
mening som svårtillämpad och dessutom innefattar den hinder mot elektroniskt 
uppgiftslämnande från Arbetsförmedlingen till CSN som inte är motiverade av 
integritetsskyddsskäl.  
 
CSN förutsätter att en översyn av förordningen bör innefatta frågan om 
Arbetsförmedlingen har rätt att till CSN på elektronisk väg lämna de uppgifter för vilka 
uppgiftsskyldighet föreligger gentemot CSN enligt bestämmelsen i 3 kap. 14 § 
förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. Det är för CSN 
mycket angeläget att Arbetsförmedlingen ges sådan rätt. Därigenom kan 
uppgiftslämnande över telefon undvikas vilket i sin tur medför att handläggningen blir 
effektivare för både CSN och Arbetsförmedlingen. 
 
CSN vill även framhålla betydelsen av att förordningen om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ändras på så sätt att 
Arbetsförmedlingen ges rätt att på elektronisk väg lämna uppgifter till CSN om att en 
person är arbetslös och inskriven som arbetssökande vid den offentliga 
arbetsförmedlingen. CSN behöver dessa uppgifter för att kunna pröva en studerandes 
rätt till det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen 
(2000:655). Dessa uppgifter lämnas för närvarande av Arbetsförmedlingen till CSN per 
telefon men Arbetsförmedlingen anser sig förhindrad att lämna dessa uppgifter till 
CSN på elektronisk väg med hänvisning till att sådant elektroniskt utlämnande inte har 
stöd i förordningen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten. Det är angeläget för både CSN och Arbetsförmedlingen att en rätt för 
Arbetsförmedlingen att lämna de ifrågavarande uppgifterna på elektronisk väg till CSN 
införs, särskilt mot bakgrund av att regeringens avsikt synes vara att bestämmelsen om 
rätten till det högre bidraget enligt 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen även ska gälla 
under 2011 (jämför regeringsbeslut den 8 juli 2010, U2010/4150/SV). CSN och 
Arbetsförmedlingen har i skrivelse ingiven till Arbetsmarknadsdepartementet daterad 
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den 25 juni 2009 (Arbetsmarknadsdepartementets ärendenr A2009/2143, CSN:s dnr 
2009-1950-8906) begärt en sådan ändring av förordningen. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter föredragning av  
verksjuristen Rose-Mari Kvist. I den slutliga beredningen har även verksjuristen Johan 
Lindeberg deltagit. 
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