
Socialutskottets betänkande 

1985/86:6 
om samlad tillsyn av arbetsmiljön (prop. 1985/86:40) 

Propositionen 

I proposition 1985/86:40 om samlad tillsyn av arbetsmiljön har regeringen 
(arbetsmarknadsdepartementet) föreslagit riksdagen att anta i propositionen 

framlagda förslag till 

1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160), 
2. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673). 

Lagförslagen fogas som bilaga till detta betänkande. 

Utskottet 

I propositionen föreslås att tillsynen av arbetsmiljön vid vissa mindre 

arbetsställen den I januari 1987 förs över från kommunerna till yrkesinspek
tionen. I enlighet härmed läggs fram förslag till ändringar i 7 kap. 2 § 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och 20 § arbetstidslagen (1982:673) som inne
bär att bestämmelserna om kommunal tillsyn upphör att gälla. 

Till propositionen är fogad en överenskommelse mellan statens förhand
lingsnämnd och Svenska kommunförbundet om tillsynen av arbetsmiljön på 
de mindre arbetsställena. 

Överenskommelsen möjliggör bl. a. för staten att fr. o. m. den l januari 
1987 överta de tillsynsuppgifter som nu åligger kommunerna. De arbetstaga
re som är anställda hos kommunerna och som är upptagna på särskild 
förteckning som har fogats till förhandlingsprotokollet skall erbjudas anställ
ning hos yrkesinspektionen fr. o. m. den 1 januari 1987. 

Som en följd av ändrad ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna i 
fråga om tillsynen av arbetsmiljön på de mindre arbetsplatserna skall, 
fr. o. m. år 1987, ca 20 milj. kr. per år överföras från kommunerna till staten. 

Arbetsmarknadsministern uppger att hon vid riksdagens bifall till proposi

tionen har för avsikt att föreslå regeringen att godkänna den nu träffade 

överenskommelsen. 
Utskottet har vid flera tillfällen, alltsedan våren 1981 (SoU 1980/81:24, 

rskr. 263), uttalat att tillsynen av arbetsmiljön på de mindre arbetsställena 

borde föras över från kommunerna till yrkesinspektionen. Utskottet tillstyr-
ker propositionens förslag och hemställer ' 
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att riksdagen antar de genom proposition 1985/86:40 framlagda SoU 1985/86:6 
förslagen till 

J. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160), 
2. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673). 
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I prop. 1985/86:40 framlagda lagförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i arbetsmiljölagen ( 1977: 1160) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 § arbetsmiljölagen ( 1977: 1160) skall 
upphöra att gälla vid utgången av år 1986. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i arbetstidslagen (1982: 673) 

Härigenom föreskrivs att 20 ~ arbetstidslagen (1982:673) skall ha föl
jande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Arbetarskyddsstyrelsen och yr
kesinspektionen skall utöva tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag 
och de föreskrifter som meddelas 
med stöd av lagen. 

Vid yrkesinspektionens tillsyn 
gäller i fråga om kommunala till
synsmän bestämmelserna i 7 kap. 
2 §arbetsmiljölagen ( 1977: 1160). 

Föreslagen lydelse 

Arbetarskyddsstyrelsen och yr
kesinspektionen skall utöva tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag 
och de föreskrifter som meddelas 
med stöd av lagen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1987. 

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs. 
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