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Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
(Ert dnr Ju2021/03715)
Migrationsverket har tagit del av delbetänkandet och utredningens förslag
och önskar framföra följande.
Migrationsverket kan i sin verksamhet komma i kontakt med brottsutsatta
individer och ser därför nyttan av att utreda myndigheters informations- och
stödinsatser vid upptäckt av eller misstanke om brott. Som samhällsaktör
och samverkande myndighet bl.a. i arbetet för att öka upptäckten av
våldsutsatthet,1 ställer sig Migrationsverket positiv till utredningens uppdrag
att utreda frågor som på olika sätt kan bidra till en ökad trygghet i samhället
och ser också värdet av arbete som kan leda till stärkt myndighetssamverkan
i dessa frågor. Eftersom Migrationsverket varken är en brottsförebyggande,
brottsbekämpande eller brottsofferstödjande myndighet konstateras att de
konkreta förslag som lämnats inte på ett direkt sätt berör myndighetens
verksamhet. Migrationsverket avstår därför från att kommentera dessa delar.
Migrationsverket är däremot en aktör när det gäller internationalisering av
samhället, betänkandets avsnitt 2.3, och frågor kopplade till fusk och brott i
arbetslivet. I fråga om just arbetslivskriminalitet bör det i utredningen på ett
tydligare sätt framgå att det främst är arbetsgivare, inte arbetstagare, som
fuskar, bryter mot regler och begår brott. Krafter som driver på exploatering
av arbetskraft i Sverige, såsom efterfrågan på billig arbetskraft och
benägenheten att exploatera personer, är en huvudfråga i
regeringsuppdraget. Utredningen lyfter först fram att personer som kommer
till Sverige som t.ex. flyktingar eller tillståndssökande är en särskilt sårbar
grupp att utnyttja och att deras höga risk att utsättas för brott är en utmaning.
Därefter lyfts att även efterfrågan på billig arbetskraft av olika skäl är en
utmaning.
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Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära
relationer m.m. (S2018/03696/JÄM).
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Migrationsverket menar att en omvänd beskrivning kunde vara mer
rättvisande. Problembeskrivningen är viktig och kan gynna det fortsatta
arbetet med betänkandet och arbetet med att motverka arbetslivskriminalitet.
I avsnitt 6.5.2 nämns personer som vistas i Sverige illegalt som en särskilt
sårbar brottsoffergrupp. Kopplingen till arbetslivskriminaliteten för dessa
individer liksom problematiken som uppstår när dessa individer blir utsatta
för brott skulle kunna beskrivas ännu tydligare i utredningen.
Migrationsverket vill slutligen framhålla vikten av att stärka
myndigheternas möjlighet till samverkan och informationsutbyte när det
gäller brottsprevention och brottsbekämpning och att även en tillförlitlig
identitetsförvaltning är en viktig faktor i det arbetet.2
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av verksjuristen Camilla Fylkehed. I den slutliga
handläggningen har även rättschefen Carl Bexelius deltagit.
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Migrationsverket har framfört synpunkter på samverkan och informationsutbyte i
Informationsutbytesutredningen (Fi 2021:B – se delrapport, Fi2021/02991) och i yttrandet
över utredningen Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU
2021:57) när det gäller frågan om utredning av en sammanhållen identitetsförvaltning.

