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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget.
Arbetsförmedlingen anser att behovet av insyn även ska gälla
Arbetsförmedlingens beslut om anställningsstöd.

Kapitel 3 Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd
vid korttidsarbete
Arbetsförmedlingen är positiv till förslaget om undantag för sekretess för
vissa beslut som rör korttidsarbete. Arbetsförmedlingen vill i detta
sammanhang även föra fram att vi tidigare framställt liknande behov av
undantag. I rapporten ”Vissa förutsättningar inför reformeringen av
Arbetsförmedlingen” har vi uppmärksammat regeringen på behovet av
reformering av sekretessbestämmelserna 28 kap. 11-12 a §§ i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL1.
Arbetsförmedlingens beslut om olika typer av anställningsstöd för
arbetsgivare och anordnare omfattas av sekretess enligt 28 kap. 12 § OSL.
Det finns alltså inget undantag för beslut vilket innebär att uppgifterna i
besluten är sekretessbelagda i sin helhet.
I likhet med korttidsstödet är det stora belopp som betalas ut till enskilda
arbetsgivare eller anordnare i olika anställningsstöd men där insynen är
obefintlig. Risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av
arbetsmarknadspolitiska stöd är överhängande och berättigar redan idag
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1 ”Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen” daterad 2019-11-01
diarienummer Af-2019/0021 5123.
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insyn för de uppgifter om enskilds affärs- och driftsförhållande som
förekommer i beslut.
Dessutom kommer reformeringen av Arbetsförmedlingen innebära att
det i större utsträckning är fristående aktörer som har löpande kontakt
med arbetsgivare och anordnare. De kan ha svårt att få samma överblick
över insatser som pågår hos en arbetsgivare eller anordnare som
Arbetsförmedlingen har haft möjlighet till. Detta stärker insynsintresset
ytterligare.
Det är därför nödvändigt att även påbörja en förändring av 28 kap. 12 §
OSL med innebörden att huvudregeln för uppgifter i beslut om enskilda i
arbetsmarknadspolitisk verksamhet är offentlighet. Ett rakt skaderekvisit
kommer innebära att sådana uppgifter som är av känsligare art omfattas
av sekretess.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar
generaldirektör
Ida Ahlén
verksjurist

Beslut i ärendet har fattats av Generaldirektör Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjuristen Ida Ahlén. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även överdirektören Lars Lööw,
rättschefen Anna Middelman och enhetschefen Mina Azad deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

