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Enheten för människa och omgivning

Cecilia af Ekenstam, 010-730 9140
arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
103 33 Stockholm

Remiss – betänkande av Registerutdrag i arbetslivet (SOU
2014:48)
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket delar utredningens uppfattning om att det ska vara förbjudet
för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande eller
arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsmiljöverket
tillstyrker författningsförslaget.

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket har bedömt denna remiss främst ur arbetsmiljösynpunkt och
tar i sitt yttrande inte ställning till alla de förslag som utredningen lämnat.
Integritetsfrågor i arbetslivet har vid ett flertal tillfällen behandlats i tidigare
utredningar. I den senaste utredningen ”Integritetsskydd i arbetslivet” (SOU
2009:44) deltog en av Arbetsmiljöverkets experter. Arbetsmiljöverket vill betona
att skyddet för den personliga integriteten är en mänsklig rättighet. Med
utgångspunkt i människors rätt att delta i samhället på lika villkor är ett starkt
integritetsskydd särskilt viktigt inom arbetslivet.
I avsnitt 6.6.4 redogörs för hur arbetsgivarens ansvar enligt
arbetsmiljölagstiftningen, att värna säkerheten på arbetsplatsen, generellt sett
inte utgör ett tillräckligt skäl för registerkontroll. Arbetsmiljöverket stödjer
utredningens uppfattning och understryker samtidigt vikten av att det finns en
fungerande organisation på arbetsplatsen som, på ett förebyggande sätt, fångar
upp och behandlar brister så att ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller
olycksfall i sitt arbete.
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De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även tillsynschef Bernt Nilsson, chefsjurist Anna
Middelman, avdelningschef Greta Svensson, avdelningschef Boel Callermo, tf
avdelningschef Anna Fogelberg Wik och enhetschef Christina Jonsson deltagit.
Föredragande har varit Cecilia af Ekenstam.

Erna Zelmin-Ekenhem
Cecilia af Ekenstam
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