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LOs yttrande över Ds 2014:30, Informationsutbyte vid 
samverkan mot grov organiserad brottslighet 
 
 
LOs utgångspunkter 
Den grova organiserade brottsligheten ställer till med stor oreda i det 
svenska samhället. Att komma tillrätta med denna typ av brottslig 
verksamhet är i första hand en sak för samhällets rättsvårdande funktioner. 
Men det är också en facklig angelägenhet. Den organiserade brottsligheten 
och dess följdverkningar drabbar LOs medlemmar hårt på flera sätt. Ofta 
handlar det om multikriminell verksamhet. Hot, våld, rån och narkotika 
blandas med svartarbete, penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. 
Den skadar samhällsekonomin genom att den snedvrider konkurrensen och 
urholkar samhällets gemensamma resurser.  
 
Förutsättningarna för den organiserade brottsligheten att genom en fasad av 
seriöst företagande bedriva ekonomiskt brottslig verksamhet ökar hela tiden. 
Svensk lagstiftning har inte hängt med. Rättsvårdande myndigheter möter 
en allt mer utmanande verklighet. Under senare år har en del reformer som 
till exempel kravet på personalliggare för bland annat frisörer, hotell och 
restauranger visat sig vara effektiva medel för att upptäcka och förhindra 
fusk med skatter. Likaså har införandet av kvittolagen och certifierade 
kassaregister minskat fusket i flera branscher. Det är reformer som enligt 
LO och andra bedömare haft god effekt. Därför bör dessa utvidgas till att 
omfatta fler branscher.  
 
Samtidigt måste samhället sluta underlätta för fuskarna. Exempel på det 
senare är både f-skattereformen och det utvidgade näringsbegreppet från den 
1 januari 2009 och slopande av revisorskrav för mindre aktiebolag. Dessa 
har ökat möjligheterna till fusk. Bara dessa två förändringar kostar samhället 
flera miljarder årligen i uteblivna skatteintäkter.   
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f-skattsedeln har blivit ett brottsverktyg. Vi kan se att den grova 
organiserade brottsligheten delvis har bytt arena. Storskaligt bruk av svart 
arbetskraft, momsbedrägerier och annan ekonomisk brottslighet förefaller ha 
ökat i attraktionskraft hos den organiserade brottsligheten. Kanske på grund 
av lägre upptäcksrisk än annan brottslighet.  
 
LOs kommentarer till promemorians förslag  
LO har en övergripande positiv inställning till promemorians förslag. Det är 
viktigt att samhället ges förutsättningar för att upptäcka och bekämpa grov 
organiserad brottslighet. LO tror att promemorians förslag om 
sekretesslättnader kommer att utgöra ett värdefullt tillskott i myndigheternas 
kamp mot den grova organiserade brottsligheten.  
 
Men minst lika viktigt som brottsbekämpningens effektivitet är dock 
beaktandet av skydd för individens integritet. Sammantaget anser LO att 
nyttan med promemorians förslag överstiger eventuella risker med till 
exempel åsidosättande av individers integritet. Men samtidigt vill LO 
påpeka att informationsutbytet mellan myndigheter måste organiseras 
effektivt med hänsyn till uppföljning och tillsyn.  
 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
 
 
 
Karl-Petter Thorwaldsson   Thord Ingesson 
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