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Diarienummer Fi2021/02991 

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR  
PÅ DS 2022:13 UTÖKAT INFORMATIONSUTBYTE 

Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över utredningen Ds 2022:13 
om utökat informationsutbyte. Yttrandet är avgränsat till de frågor som rör myndig-
hetens verksamhetsområde och uppdrag. 

Myndighetens synpunkter 

Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att föreslagna lagändringar 
kommer ha positiva effekter på arbetet mot arbetslivskriminalitet. Jämställdhetsmyn-
digheten ingår i regeringsuppdraget1 till nio myndigheter att samverka mot arbets-
livskriminalitet. Jämställdhetsmyndigheten berörs inte direkt av utredningens förslag 
eftersom myndigheten inte behandlar den typen av uppgifter som avses. Förslagen 
bedöms dock underlätta myndigheternas arbete mot människohandel i stort. Försla-
gen om underrättelseskyldighet för kommuner och Migrationsverket gentemot För-
säkringskassan kan försvåra möjligheterna för förövare att utnyttja andra människor 
i människohandel inom personlig assistansbranschen. Detta kan även innebära bättre 
möjligheter för myndigheter att identifiera personer som utsätts för människohandel. 

Jämställdhetsmyndigheten anser att det är bra och av stor vikt att socialtjänstla-
gens sekretess undantagits från den föreslagna generella sekretessbrytande bestäm-
melsen i 10 kap. OSL. Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att 
en generell bestämmelse skulle utgöra en stor risk att utsatta inte söker den hjälp och 
stöd hos socialtjänsten som de behöver. 

Jämställdhetsmyndigheten har nyligen publicerat en delrapport2 inom ett på-
gående uppdrag3 om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter. 
Av delrapporten framgår att många enskilda fått sina skyddade personuppgifter röjda 
av svenska myndigheter. Risken att uppgifter röjs ökar generellt om fler aktörer be-
handlar uppgifterna och bör beaktas i den fortsatta beredningen av frågan. 

Av ovan nämna skäl välkomnar Jämställdhetsmyndigheten förslaget. 

 
1 Regeringens diarienummer: A2022/00333. 
2 Jämställdhetsmyndigheten, Skyddade personuppgifter – Oskyddade personer, Rapport 
2022:10. 
3 Diarienummer: ALLM 2021/132. 
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För Jämställdhetsmyndigheten 

Lena Ag 
Generaldirektör  

Paulina Bolton 
Utredare 

I ärendets slutliga handläggning har avdelningschefen Berit Jernberg, enhetschefen 
Frida Johansson och chefsjuristen Anna Tingbäck deltagit. 
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