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Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Yttrande över betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet
(SOU 2009:44)
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 20 augusti 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Kristina Ståhl.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Oscar Fredriksson.

Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I betänkandet föreslås att en ny lag införs till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det
konstateras inledningsvis i betänkandet att det regelverk som idag finns till skydd för arbetstagares
personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt, består av disparata regler i olika författningar, att
skyddet endast delvis är reglerat och att innebörden av vissa bestämmelser får anses oklar.
Lagförslaget innehåller nya regler rörande inhämtande av registerutdrag, genomförande av medicinska
undersökningar samt ett generellt krav på proportionalitet när det gäller åtgärder som i övrigt innebär
ingrepp i arbetstagarens personliga integritet.
Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) följer att förslagets kostnadsmässiga och andra
konsekvenser ska anges om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler.
Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på konsekvensutredningar som finns i 6
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Av dessa bestämmelser
framgår bl.a. att konsekvensutredningen ska innehålla en beskrivning av vad regleringen innebär för
företagens administrativa och andra kostnader och i vilken utsträckning reglerna kan komma att
påverka konkurrensförhållandena samt om särskild hänsyn behöver tas till små företag.
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I betänkandet konstateras i kapitlet ”Konsekvenser och ikraftträdande” att förslaget initialt kan orsaka
företagen vissa kostnader för informationsinhämtning och omprövning av rutiner. Omfattningen av
dessa kostnader har dock inte analyserats närmare. Betänkandet innehåller exempelvis inte någon
diskussion om huruvida förslaget om att den arbetssökandes samtycke inte längre ska vara tillräckligt
för att arbetsgivaren ska få ta del av vissa registerutdrag kan leda till att rekryteringsverksamheten
försvåras och därmed blir mer kostnadskrävande. I avsaknad av en sådan redovisning saknar
Regelrådet underlag för att bedöma om de lösningar som föreslagits är de från administrativ synpunkt
lämpligaste. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.

Konsekvensutredning
Av vad som anförts i det föregående framgår att betänkandet enligt Regelrådets uppfattning inte
innehåller en godtagbar beskrivning av de administrativa kostnader som förslagen kan leda till för
berörda företag. Redovisning saknas vidare om hur förslagen kan komma att påverka olika typer av
företag beroende på storlek och verksamhetsområde. Den konsekvensutredning som genomförts
uppfyller därför inte kraven i 6 och 7 §§ förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning och
måste på grund av detta betecknas som bristfällig.
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