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Dnr. Af 2016/00413662
Datum: 2017-02-21
Avsändarens referens: Ju2016/07656/L5
Justitiedepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Remissyttrande: Ett starkt straffrättsligt skydd mot
människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
(SOU 2016:70)
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen är positiv till de förslag som kan stärka det straffrättsliga skyddet
mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer.

Arbetsförmedlingens synpunkter på avsnitt 4.7.1 och 4.8.1
Arbetsförmedlingen kan konstatera att vissa arbetssökanden kan befinna sig i en utsatt
situation, bl.a. på grund av ekonomiskt svåra förhållanden, okunskap eller en
beroendeställning. Arbetsförmedlingen instämmer i utredningens bedömning att de
utsatta personerna ofta har bristande kunskaper i svenska språket och saknar kännedom
om svenska förhållanden men det kan också handla om personer som är utsatta på grund
av en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen kan se att det finns en risk att oseriösa
arbetsgivare utnyttjar dessa arbetssökanden, t.ex. genom att uppställa oskäliga
arbetsvillkor, ta betalt för kostnader som inte finns eller ta oskäligt mycket betalt för kost
och logi som arbetsgivaren tillhandahåller. Arbetsförmedlingen ser en fara i att
utsattheten ökar med tanke på att en anställning kan vara avgörande för frågan om
arbetstagaren får permanent uppehållstillstånd eller inte.
För att Arbetsförmedlingen ska kunna agera mot oseriösa arbetsgivare som erhåller
exempelvis anställningsstöd eller tar emot praktikanter, är det av yttersta vikt att
missförhållandena kommer till myndighetens kännedom. Det kan underlättas genom att
de utsatta får kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, vilka rättigheter de har
och att de får stöd i att våga anmäla missförhållanden.
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Arbetsförmedlingen har i övrigt inga synpunkter på betänkandet.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Generaldirektör
Sandra Mohlin
Verksjurist
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg vid föredragning den
21 februari 2017. Ärendet har föredragits av verksjuristen Sandra Mohlin, Juridiska
avdelningen. I den slutliga handläggningen av ärendet har biträdande generaldirektören
Clas Olsson, förvaltningsdirektören Anders Persson samt avdelningschefen tillika
chefsjuristen Anna Middelman deltagit.

