Dir. 2022:87

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2022
Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 23 september 2021 kommittédirektiv om en
nationell delegation mot arbetslivskriminalitet (dir. 2021:74). Den 10 februari
beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen (dir. 2022:2).
Genom tilläggsdirektiven förkortades utredningstiden för redovisning av den
del av uppdraget som gällde att redovisa en definition av
arbetslivskriminalitet.
Delegationen ska nu även
•
•

utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för
arbetslivskriminalitet, och
lämna nödvändiga författningsförslag.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2023.
Uppdraget att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam
tipsfunktion för arbetslivskriminalitet

Den 24 februari 2022 beslutade regeringen om ett uppdrag att inrätta
regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig
myndighetssamverkan. Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan,
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket
och Åklagarmyndigheten under 2022–2023 samverka för att motverka

arbetslivskriminalitet. En viktig del av myndighetssamverkan är
myndighetsgemensamma kontroller. För att urvalet av kontroller ska
underlättas och för att kontrollerna ska träffa rätt är det viktigt att
myndigheterna får information från personer som har kännedom om
omständigheter som skulle kunna utgöra arbetslivskriminalitet. Information
från enskilda underlättar också för myndigheterna att skapa sig en god bild
av hur problemet tar sig uttryck i samhället och i vilka delar av arbetslivet
och inom vilka branscher det förekommer som mest.
De myndigheter som omfattas av uppdraget om att inrätta regionala center
mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan tar i dag
emot och hanterar anmälningar och tips från enskilda. Arbetslivskriminalitet
spänner ofta över flera myndigheters ansvarsområden och enskilda kan
därför behöva kontakta flera olika myndigheter för att lämna information
om missförhållanden hos ett företag. Detta skapar problem både för
myndigheterna och för enskilda. Från myndigheternas perspektiv är det inte
säkert att de inom ramen för befintliga regelverk kan lämna över
informationen som hör till andra myndigheters ansvarsområden. Viktig
information riskerar därmed att inte komma samtliga berörda myndigheter
till del och för den enskilde kan det framstå som att myndigheterna inte
agerar på de lämnade uppgifterna på ett adekvat sätt. Det kan även upplevas
som frustrerande att bli hänvisad mellan myndigheterna och det kan också i
många fall vara oklart för den enskilde vilken myndighet denne ska kontakta.
Detta kan leda till att enskilda väljer att inte lämna informationen till
myndigheterna.
I promemorian Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet
(Ds 2021:1) bedöms förutsättningarna för en myndighetsgemensam ingång
för tips om arbetslivskriminalitet. I promemorian görs även ett antal
överväganden kring hur en sådan skulle kunna fungera. Bedömningen i
promemorian är att en sådan gemensam tipsingång, som skulle ge
myndigheter möjlighet att lämna vidare inkomna tips till andra myndigheter,
inte skulle vara tillräckligt effektiv i relation till andra tänkbara sätt att stärka
arbetet mot arbetslivskriminalitet inom ramen för nuvarande regelverk och
regeltillämpning. Frågan bör enligt promemorian omvärderas om och när
regelverken förändras eller tillämpas annorlunda.
Sedan bedömningen gjordes i promemorian har regeringen beslutat om
uppdraget att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om
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varaktig myndighetssamverkan. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och
Skatteverket ska senast den 30 juni 2022 inrätta minst två regionala center
mot arbetslivskriminalitet, varav minst ett i en storstadsregion. Totalt ska sju
center vara inrättade inom ramen för uppdraget. Övriga center ska inrättas så
snart som möjligt, dock senast vid utgången av 2023. De regionala centren
ska fungera som nav för myndigheterna vid planering, genomförande och
uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på
myndighetsgemensamma kontroller. Genom dessa center finns ett ökat
behov av att enskilda enkelt kan lämna information om sådant som
misstänks utgöra arbetslivskriminalitet och att myndigheterna har möjlighet
att byta inkommen information med varandra.
En gemensam tipsingång för misstankar om arbetslivskriminalitet skulle
kunna förenkla tipslämnandet för den enskilde som bara skulle behöva
lämna information på ett ställe och vid ett tillfälle. Det skulle också kunna
bidra till att fler missförhållanden anmäls. Myndigheterna skulle därmed ha
ett bättre underlag för analyser och för att vidta fler och träffsäkrare åtgärder.
Arbetet mot arbetslivskriminalitet skulle som en följd förstärkas.
En förutsättning för att en sådan tipsingång ska fungera på ett
ändamålsenligt sätt är att den mottagande myndigheten är behörig att ta
emot anmälningar som rör andra myndigheters verksamhetsområden och att
informationen kan lämnas vidare till andra myndigheter. När det gäller
möjligheterna för myndigheter att utbyta information med varandra pågår
för närvarande ett utredningsarbete inom Regeringskansliet (Fi2021/02442).
Syftet med den utredningen är att stärka regeringens arbete med att
motverka bl.a. arbetslivskriminalitet. I utredningsuppdraget ingår att göra en
bedömning av om det finns behov av ändrade regler, när det gäller t.ex.
sekretess eller behandling av personuppgifter, samtidigt som behovet av
skydd för den enskildes personliga integritet beaktas, och i så fall föreslå
nödvändiga författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den
30 juni 2022.
Arbetet mot arbetslivskriminalitet är mycket angeläget och regeringen anser
därför att delegationen bör utreda förutsättningarna för en gemensam
funktion för att anmäla misstankar om arbetslivskriminalitet och föreslå hur
en sådan funktion kan utformas. Delegationen ska särskilt undersöka och
överväga vilken myndighet som ska samordna funktionen, vilka
organisatoriska åtgärder som krävs och om det behövs författningsåtgärder
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för att åstadkomma funktionen. Delegationen ska även bedöma om det är
lämpligt att en tipsfunktion omfattar alla samverkande myndigheter eller om
den endast ska omfatta vissa. Delegationen ska särskilt analysera hur en
gemensam funktion påverkar ordinarie kontaktvägar och larmfunktioner
såsom 114 14 och 112 och risken för att andra närliggande brott än
arbetslivskriminalitet inte identifieras, anmäls och utreds.
I sina överväganden ska delegationen beakta krav på informationssäkerhet,
skydd för företagshemligheter, personlig integritet och att det ska vara enkelt
att lämna information. Tipsfunktionen ska kunna användas av en bred krets
personer som kan få kännedom om arbetslivskriminalitet, inklusive fackliga
företrädare.
I uppdraget ingår inte att lämna förslag om informationsutbyte mellan de
samverkande myndigheterna. Delegationen ska dock följa beredningen av
uppdraget att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan
myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor (Fi2021/02442) noggrant
och säkerställa att de förslag som delegationen lämnar kan genomföras
tillsammans med de förslag om informationsutbyte som lämnas av den
utredningen. En förutsättning för att delegationen ska lämna förslag om en
gemensam tipsfunktion är att delegationen bedömer att det kommer att vara
möjligt för myndigheterna att utbyta informationen som har lämnats av
enskilda med varandra på ett ändamålsenligt sätt.
Delegationen ska beakta att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska
värnas, t.ex. genom att kollektivavtalsöverträdelser som parterna har ansvar
att kontrollera även fortsättningsvis ligger utanför myndigheternas
ansvarsområde.
Delegationen ska därför
•

•
•

analysera och redovisa för- och nackdelar med att inrätta en gemensam
tipsfunktion om arbetslivskriminalitet och överväga om det är
ändamålsensligt att inrätta en sådan,
om delegationen finner det lämpligt lämna förslag på hur en gemensam
tipsfunktion skulle kunna utformas på ett ändamålsenligt sätt,
särskilt undersöka och överväga vilken myndighet som ska samordna
funktionen, vilka organisatoriska åtgärder som krävs och om det behövs
författningsåtgärder för att åstadkomma funktionen,
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•
•

•

bedöma om det är lämpligt att en tipsfunktion omfattar alla
samverkande myndigheter eller om den endast ska omfatta vissa,
undersöka om det är möjligt och lämpligt att, som ett led i utvecklad
samverkan mellan myndigheterna å ena sidan och arbetsmarknadens
parter, kommuner och andra relevanta aktörer å andra sidan, skapa en
prioriterad ingång till myndighetssamverkan för deras
informationslämnande, och
lämna nödvändiga författningsförslag.

Konsekvenser

Delegationen ska redogöra för ekonomiska konsekvenser för berörda
aktörer, där kostnader för specifika myndigheter ska redovisas separat. Om
förslag medför kostnadsökningar ska delegationen föreslå hur dessa ska
finansieras. Delegationen ska analysera om förslagen får konsekvenser för
den svenska arbetsmarknadsmodellen. Delegationen ska även beskriva
konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2023.
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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