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Förslag på organisering av varaktig myndighets-
samverkan etc.  
Enligt regeringsuppdraget om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka 
fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet1 ska Arbetsmiljöverket, i 
samråd med övriga myndigheter, senast den 15 juni 2021 återrapportera 
förslaget om hur en varaktig myndighetssamverkan kan organiseras.  
 
Förslaget ska omfatta 
 

- vilka olika roller och uppgifter myndigheterna kan ha i samverkan 
utifrån sina respektive kompetenser och uppgifter, 

 
- hur samordningen av arbetet på nationell och regional nivå kan 

organiseras, 
 

- hur arbetet eventuellt kan samordnas med annan 
myndighetssamverkan, 

 
- hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och 

organiseras, samt 
 

- hur anordnandet av utbildning av myndigheternas anställda kan 
organiseras nationellt och regionalt. 

 
Nedan presenteras vårt myndighetsgemensamma förslag. 
  

                                                      
1 A2021/00085 
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Så här har vi arbetat fram förslaget A2021/00085 
Förslaget har utarbetats myndighetsgemensamt i en temporär arbetsgrupp 
under gruppen för nationell myndighetsgemensam styrning och samordning 
och har därefter remitterats till myndigheternas respektive ledningar för 
förankring och godkännande. 
 

Organisation och struktur 
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Alla beslut fattas i konsensus och i många fall först efter föredragning i 
respektive myndighet. 
En central utgångspunkt i myndighetssamverkan är att respektive myndighet är 
suverän i de beslut som omfattar myndigheten. Alla beslut tas därför i 
konsensus, förutom i det operativa arbetet där myndigheterna är mer fria att 
själv avgöra sin medverkan etc.  
 
En annan central utgångspunkt är att beslut fattas av de som enligt respektive 
myndighets arbetsordning har beslutsmandat. Detta medför att vissa frågor 
behöver beredas hos den/de som har mandat i frågan innan beslut fattas. 
 

Chefsnätverket 
Nätverket består av chefer från respektive myndighet med särskilt ansvar för 
regeringsuppdragets framdrift. Nätverket träffas regelbundet eller vid behov. 
 

Gruppen för nationell myndighetsgemensam styrning och samordning; 
samordningsgruppen 
Samordningsgruppen ansvarar för att leda samverkan och hantera frågor som 
förs in från deltagande myndigheter eller kansliet och i förekommande fall från 
regeringen. Gruppen föreslås ha regelbundna avstämningar med OB-
satsningen2. 
 

Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppen ansvarar för att planera, genomföra och följa upp 
intern och extern kommunikation.  Gruppen föreslås också ha regelbundna 
avstämningar med kommunikationsgruppen inom OB-satsningen samt andra 
för uppdraget relevanta aktörer. 
 

Analysgruppen 
Analysgruppen ansvarar för att följa, analysera och bygga upp kunskap. 
Gruppen föreslås ha regelbundna avstämningar med de regionala samverkans-
grupperna, RMS, angående tips, anmälningar och andra signaler om fusk, 
regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, samt med OB-satsningen och 
andra för uppdraget relevanta aktörer. 
  

                                                      
2 Regeringsuppdrag (Ju2008/5776/PO, Ju2015/09350/PO m.fl.) riktat till ett antal 
myndigheter om att de tillsammans ska motverka organiserad brottslighet.  
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Kanslifunktionen 
Kanslifunktionen ansvarar för att utgöra en kontaktyta och stödfunktion till de 
fasta och tillfälliga grupperna som finns inom samverkan. Arbetsmiljöverket 
samordnar kanslifunktionen och tar hjälp av andra myndigheters kompetens 
och resurser vid behov. 
 

Partssamrådsgruppen 
Partssamrådsgruppen ansvarar för att tillsammans med arbetsmarknadens 
parter ta fram en struktur för hur samråd ska ske på central och regional nivå 
samt genomföra centrala samråd. Gruppens arbete har redan inletts och 
kontakter med parterna upprättats.  
 

Temporära arbetsgrupper 
Samordningsgruppen utser vid behov temporära arbetsgrupper för att bereda 
eller omhänderta specifika frågeställningar eller nya uppdrag, exempelvis 
metodstöd, utbildningsfrågor etc. Grupperna sätts samman utifrån uppdragens 
karaktär och omfattning.  
 

Regionala samverkansgrupper, RMS 
De regionala samverkansgrupperna ansvarar för de operativa delarna av 
samverkan, såsom planering av kontroller, genomförande och efterarbete. Inför 
gemensamma kontroller bildas tillfälliga grupperingar för operativa insatser 
Även andra regionala samarbetspartners kan här vara aktuella, exempelvis 
kommunala myndigheter och statliga myndigheter på regional nivå. Grupperna 
ansvarar också för regelbundna regionala partssamråd.  
 
De regionala samverkansgrupperna är sju till antalet för att följa Polisens 
regionala organisation för OB-satsningen. Grupperna föreslås ha löpande 
avstämningar med de regionala grupperna inom OB-satsningen och samarbeta i 
de fall det är juridiskt möjligt och för uppdraget motiverat. 
 

Roller och uppgifter 
Myndigheternas roller och uppgifter följer de som framgår av respektive 
myndighets instruktion och regleringsbrev och i enlighet med myndigheternas 
tolkning av gällande sekretessregler. 
 
Samtliga myndigheter har representation i de fasta grupperna, förutom i 
kanslifunktionen, och deltar aktivt i gruppernas arbete, exempelvis i analys-
arbetet där varje myndighet utifrån sina förutsättningar bearbetar och lämnar 
information. 
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Ett undantag är Ekobrottsmyndigheten som enligt sin bedömning av roll och 
uppgift inte anser sig ha något att tillföra i de regionala samverkansgruppernas 
arbete. 
 
De myndigheter som bedriver kontrollverksamhet i fält, främst Polisen, Skatte-
verket och Arbetsmiljöverket, deltar normalt vid de myndighetsgemensamma 
kontrollerna. Vid de regelbundna mötena i de regionala samverkansgrupperna 
utbyts därefter den information som enligt gällande sekretessregler får utbytas 
till de myndigheter som utför kontroller på annat sätt än genom fältkontroller 
för vidare åtgärder. 
 

De som deltagit 
Yttrandet har efter förankring i de övriga myndigheter som omfattas av 
regeringsuppdraget avgetts av generaldirektören för Arbetsmiljöverket,  
Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga handläggningen har även stf. 
generaldirektören Håkan Olsson och avdelningschefen Arne Alfredsson 
deltagit. Föredragande har varit handläggaren Tomas Dahlquist. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Erna Zelmin-Ekenhem ________________________________ 

 
 Tomas Dahlquist 
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