
 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om 

arbetsmiljölagen (N 2004:11) 
Dir. 

2006:121 

 
 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 2006  
 
Sammanfattning 

 
Genom beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2004 (dir. 
2004:91) tillkallades en särskild utredare för att göra en översyn 
av vissa delar av arbetsmiljölagen (1977:1160). Utredningen (N 
2004:11) har antagit namnet Utredningen om arbetsmiljölagen.  
 
Vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 (dir. 2005:114) 
beslutades om tilläggsdirektiv, som innebar att utredarens 
uppdrag även skulle innefatta vissa frågor om beställaransvar 
och om skyddsombudens verksamhet. Uppdraget skulle enligt 
tilläggsdirektiven redovisas genom dels ett delbetänkande 
senast den 1 maj 2006 och dels ett slutbetänkande senast den 1 
mars 2007. Utredningen har avgivit ett delbetänkande i maj 
2006. 
 
Utredarens uppdrag skall utöver vad som framgår av tidigare 
direktiv även innefatta vissa frågor om genomförande i svensk 
rätt av direktiv 92/57/EEG om minimikrav för säkerhet och 
hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser. Uppdraget 
skall redovisas i återstående delar genom ett slutbetänkande 
senast den 15 juni 2007. 
 
Införlivandet med svensk rätt av direktiv 92/57/EEG 

 
Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse av den 
4 april 2006 gjort gällande att Sverige inte har uppfyllt sina 
skyldigheter enligt vissa artiklar i direktiv 92/57/EEG om 
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minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga 
byggarbetsplatser. Sverige har svarat kommissionen genom en 
skrivelse den 7 juni 2006. I skrivelsen anges att Sverige, för att 
tillmötesgå de synpunkter som kommissionen framfört, avser 
att på ett tydligare sätt genomföra direktivet.  
 
Uppdraget 

 
Utredaren skall, utöver vad som följer av tidigare direktiv, 
framlägga förslag om ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), 
för att på ett tydligare sätt än för närvarande, i enlighet med vad  
som nedan beskrivs, i svensk rätt införliva artiklarna 2 e, 2 f, 
3.1 samt 7.1 i direktivet. I fråga om artiklarna 6 b andra 
strecksatsen och 6 e skall utredaren lägga fram förslag till 
ändringar i arbetsmiljölagen, som möjliggör ett fullständigt 
genomförande genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket med 
stöd av lagen. 
 
Ändringarna i arbetsmiljölagen skall innebära bl.a. följande. 
1. Ett klargörande att byggherrens uppgifter alltid kan fullgöras 
av en ställföreträdare.  
2. En obligatorisk skyldighet för byggherren eller 
ställföreträdaren att utse arbetsmiljösamordnare i enlighet med 
direktivet, såväl för projekterings- och planeringsstadiet som för 
genomförandeskedet. Det skall härvid uttryckligen klargöras att 
byggherren eller ställföreträdaren själv kan åta sig uppgiften 
som samordnare, liksom att skyldighet för arbetsgivare m.fl. att 
ta hänsyn till samordnarens anvisningar skall gälla såväl på 
projekterings- och planeringsstadiet som under 
genomförandeskedet. 
3. Utseende av samordnare skall inte befria byggherren från 
arbetsmiljöansvar. 
 
Utredaren skall även föreslå de andra ändringar som behövs 
med anledning av direktivet 92/57/EEG eller av övriga 
föreslagna ändringar i arbetsmiljölagen, såvitt avser ansvar 
enligt arbetsmiljölagen för byggherre, samordningsansvarig 
eller för medverkande vid projekteringen. 
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Utredarens uppdrag skall redovisas i återstående delar genom 
ett slutbetänkande senast den 15 juni 2007. 
 

Samråd och konsekvensbedömning 
Vad som sägs i de ursprungliga direktiven (dir. 2004:91) i fråga 
om uppdraget i dess helhet gäller även för det uppdrag som ges 
i dessa tilläggsdirektiv. 
 
(Näringsdepartementet) 


