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Arbetsmarknadsutskottets betänkande 
2001/02:AU9  

 
 
 

Ändringar i arbetsmiljölagen  

   

Propositionen och utskottets ställningstagande 

I proposition 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen föreslår regeringen 
följande. 

När arbetsgivaren vidtar förebyggande åtgärder skall en utgångspunkt vara 
att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att 
risken för sådant undanröjs. Arbetsgivaren skall också se till att endast arbets-
tagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det 
finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. Dessa förslag är föranledda 
av ett s.k. motiverat yttrande från Europeiska kommissionen om Sveriges 
genomförande av rådets direktiv om 89/391/EEG om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.  

I propositionen föreslås också att viss tillståndsgivning som i dag sker hos 
Arbetsmiljöverket skall kunna ersättas av godkännande eller annat bevis om 
överensstämmelse med gällande krav. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2002. 
 

Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. 
 

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår 
att riksdagen antar det framlagda lagförslaget. 
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i ar-
betsmiljölagen (1977:1160). 
 
Stockholm den 14 maj 2002  

På arbetsmarknadsutskottets vägnar 

Sven-Erik Österberg  

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven-Erik Österberg (s), Hans 
Andersson (v), Mikael Odenberg (m), Björn Kaaling (s), Stefan Attefall (kd), 
Kent Olsson (m), Laila Bjurling (s), Patrik Norinder (m), Sonja Fransson (s), 
Camilla Sköld Jansson (v), Maria Larsson (kd), Henrik Westman (m), Barbro 
Feltzing (mp), Elver Jonsson (fp), Anders Karlsson (s), Cinnika Beiming (s) 
och Agne Hansson (c). 
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BILAGA 1 

Behandlat förslag 

Propositionen 

I proposition 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen föreslår regeringen 
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen 
(1977:1160).  
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2, 3 och 9 §§ samt 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen 
(1977:1160)1 skall ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
2 §2 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgär-
der som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. 

 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgär-
der som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. En utgångspunkt skall 
därvid vara att allt sådant som kan 
leda till ohälsa eller olycksfall skall 
ändras eller ersättas så att risken för 
ohälsa eller olycksfall undanröjs.  

 
Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 

följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 
Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anord-

ningar skall underhållas väl. 
 

3 §  
Arbetsgivaren skall se till att arbets-

tagaren får god kännedom om de för-
hållanden, under vilka arbetet bedrivs, 
och att arbetstagaren upplyses om de 
risker som kan vara förbundna med 
arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig 
om att arbetstagaren har den utbildning 
som behövs och vet vad han har att 
iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 

Arbetsgivaren skall se till att arbets-
tagaren får god kännedom om de för-
hållanden, under vilka arbetet bedrivs, 
och att arbetstagaren upplyses om de 
risker som kan vara förbundna med 
arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig 
om att arbetstagaren har den utbildning 
som behövs och vet vad han har att 
iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 
Arbetsgivaren skall se till att endast 
arbetstagare som har fått tillräckliga 
instruktioner får tillträde till områden 
där det finns en påtaglig risk för 
ohälsa eller olycksfall. 

 
 
1 Lagen omtryckt 1991:677. 
2 Senaste lydelse 1999:841.  
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. 
Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsätt-
ningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 

 
9 § 

Den som tillverkar, importerar eller överlåter ett ämne, som kan föranleda 
ohälsa eller olycksfall, skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller 
motverka att ämnet vid avsedd användning innebär risk från skyddssynpunkt. 

Vad som sägs i 8 § andra stycket 
om produktinformation och informat-
ion vid marknadsföring skall gälla även 
i fråga om ämnen som kan föranleda 
ohälsa eller olycksfall. 

Vad som sägs i 8 § tredje stycket 
om produktinformation och informat-
ion vid marknadsföring skall gälla även 
i fråga om ämnen som kan föranleda 
ohälsa eller olycksfall. 

 
4 kap. 
2 §3 

Om det behövs för att förebygga 
ohälsa eller olycksfall i arbetet får 
regeringen eller, efter regeringens 
bestämmande, Arbetsmiljöverket före-
skriva  

1. att arbetsprocesser, arbetsmetoder 
eller anläggningar, som är avsedda för 
verksamhet av ett visst slag får använ-
das endast efter tillstånd, 

2. att tekniska anordningar eller 
ämnen som kan föranleda ohälsa eller 
olycksfall, endast efter tillstånd, god-
kännande eller annat bevis om över-
ensstämmelse med gällande krav får 
släppas ut på marknaden, användas 
eller avlämnas för att tas i bruk. 

 

Om det behövs för att förebygga 
ohälsa eller olycksfall i arbetet får 
regeringen eller, efter regeringens 
bestämmande, Arbetsmiljöverket före-
skriva att tillstånd, godkännande eller 
annat bevis om överensstämmelse med 
gällande krav fordras 

1. innan arbetsprocesser, arbetsme-
toder eller anläggningar får användas, 
och 

2. innan tekniska anordningar eller 
ämnen som kan föranleda ohälsa eller 
olycksfall får släppas ut på marknaden, 
användas eller avlämnas för att tas i 
bruk. 

 

 

                                      
 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002. 
 

 
3 Senaste lydelse 2000:764. 

Elanders Gotab, Stockholm  2002 
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