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Betänkandet SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat 
utnyttjande av utsatta personer 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av slutbetänkandet SOU 2016:70 och anser att ett starkt 
straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer är ett viktigt 
verktyg för att stävja en otillbörlig handel med människor. Förutom att det skapar individuella 
allvarliga trauman så är det även ett hot mot seriösa företag som dels blir utsatta för brott dels möter 
en osund konkurrenssituation. Förbundet lämnar förslagen i slutbetänkandet utan erinran. 

Småföretagarnas Riksförbund anser att även om lagstiftningen blir hårdare och straffskalan tydligare 
så finns det anledningen att även föra ett resonemang kring varför denna människohandel kan 
uppstå i så stor omfattning i ett land med ett väl ansett socialt skyddsnät.  

Förbundet uppfattar att dessa inhumana handlingar uppstår då skillnaderna mellan att vara i 
utanförskap och att vara inne på arbetsmarknaden växer. Regelverk, ökat skattetryck, tung byråkrati 
och omfattande komplicerade anställningsvillkor i kombination med pressade prisbilder och ökad 
global konkurrens skapar en grogrund och marknad för denna typ av verksamhet.  

Så förutom att stärka det straffrättsliga skyddet behövs även reformer som gör det lätt för företagare 
att göra rätt. I samband med införandet av den föreslagna lagstiftningen skulle Småföretagarnas 
Riksförbund även se en minskad regelbörda för företagande, ett väl fungerande arbetsplatsförlagt 
lärlingssystem i kombination med fler enkla jobb, sänkta arbetsgivaravgifter och anpassning av LOU 
till de små företagens villkor. Sådana insatser skulle minska höga trösklar och säkerställa att seriösa 
näringsidkare vågat anställa även personer som inte uppfyller de höga krav som omgärdar en 
anställning idag. Att underlätta för små företag att kunna ta ett samhällsansvar utan allt för höga 
risker skulle vara både socialt och ekonomiskt hållbart. Det skulle troligtvis även minska antalet 
oseriösa underleverantörer som dumpar priser i t ex offentliga upphandlingar. En pressad prisbild 
med legitimitet för osund konkurrens skapar grogrund och marknad för den typ av verksamhet som 
den föreslagna lagstiftningen vill stävja.  

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och näringspolisk samordnare 
Mattias Andersson varit föredragande. 
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