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Till

statsrådet och chefen för

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 22 augusti 1991 chefen för Arbetsmark-
nadsdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen göraatt

översyn arbetsmiljölagenen 1977:1160.av Med stöd dettaav
bemyndigande förordnades f.d. hovrättsrádet, ställföreträdandegeneraldi-
rektören Hans Gullberg fr.o.m. denatt 17 1992 särskildmars vara
utredare. Den 19 1992 beslöt regeringen tilläggsdirektivmars förom
den särskilde utredaren.

Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 21 april 1992 departements-
sekreteraren Bo Barrefelt, Arbetsmarknadsdepartementet, hovrättsasses-

Hans Blyme, Arbetsmarknadsdepartementet,sorn byråchefen Göran
Lindh, Arbetarskyddsstyrelsen, och departementsrádet Bo Malmqvist,
Justitiedepartementet, fr.o.m.samt expert dag hyresrådetsom samma
Rune Thomsson. Fr.o.m. den 18 maj 1993 Hans Blymeersattes av
hovrättsassessorn Gösta Ihrfelt, Arbetsmarknadsdepartementet. Att ingå
i referensgrupp till utredningenen förordnades fr.o.m. den 5 maj 1992
förbundsjuristen Stig Gustafsson, Tjänstemännens Centralorganisation
TCO, ombudsmannen Kerstin Hildingsson, Sveriges Akademikers
Centralorganisation SACO, direktören Mats Holmgren, Svenska
arbetsgivareföreningen SAF, ombudsmannen Rolf Lindh, Lands-
organisationen i Sverige LO, arbetsrättsjuristen Karl Pfeiffer, Lands-
tingsförbundet, förhandlingsdirektören Jan Risshytt, Statens arbets-
givarverk SAV, och sekreteraren Lars Rosvall, Svenska kommunför-
bundet. Fr.o.m. den 2 oktober 1992 Rosvallersattes sekreterarenav
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utredningeniSekreterarekommunförbundet.Granqvist, SvenskaHans

Ehren-Larsavdelningsdirektören1992 varitfr.0.m. den 21 aprilhar von

Arbetarskyddsstyrelsen.heim,

Arbetsmiljölagsutredningen.underhar bedrivitsArbetet namnet

Duzäll ochBritt-Louise Eriksson, IréneUtredningen assisteratshar av
Ström, Arbetsmarknadsdepartementet.Henrik

Översyn arbetsmil-betänkandetfår överlämnaUtredningen härmed av

slutfört.därmedjölagen. Uppdraget är

PfeifferGrankvist, Karldels HansSärskilda yttranden har avgetts av
RolfochKerstin HildingssonStig Gustafsson,Risshytt, delsoch Jan

betänkandetfogas tillYttrandenaHolmgren.Lindh, dels Mats som

bilagor.

1993i septemberStockholm

GullbergHans

ThomssonRune

EhrenheimLars von
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Sammanfattning

De frågor, Arbetsmiljölagsutredningensom har behandlat, itas sam-
manfattningen i den ordning deupp i betänkandet,presenteras isom
sin följer arbetsmiljölagenstur uppläggning.

Grundläggande bestämmelser

I lagstiftningsärendet prop. l9909l:l40 Arbetsmiljö och rehabilite-
ring kritiserade lagrádet utformningen vissa de grundläggandeav av
bestämmelserna i l-3 kap. arbetsmiljölagen. Lagrådets kritik enligtger
utredningen anledning till överväganden inte bara bestämmelsernaom
skall mindre kategoriskges en utformning ävenutan ända-om
málsparagrafen i l kap. l § fått lämplig utformning. Efteren haatt
ställt kritiken i antalsamman punkterett föreslår utredningen följande
ändringar.

Bestämmelsen i l kap. l § utformas så denatt uttrycker hela
syftet med arbetsmiljölagen. Detta sker lagens ända-attgenom
mål säkerställaanges att ohälsavara ochatt olycksfall i arbete
förebyggs även isamt övrigtatt god arbetsmiljöen uppnås.

Bestämmelsen arbetsmiljönatt skallom tillfredsställandevara
med vissa hänsynstaganden flyttas tillbaka till 2 kap. där den
åter får inleda kapitlet arbetsmiljöns beskaffenhet.om
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till§ flyttas3 li kap.bestämmelsennuvarandeDen en ny
samban-bestämmelsemedi ställetKapitlet inleds1 omena

3 kap.mellan 2 ochdet

tillstycket så§ förstai 3 2ändring kap.görsredaktionellEn4. a
Ordettill.ledermedsäkerställer ersättsuttrycketvida att

kap.i ländamålsbestämmelsenibarasäkerställa används

1§.

luckorfylla igenframför alltändringarna attföreslagnaMed de avses
till följdarbetsmiljölageniuppståttinkonsekvenserkorrigeraoch som

ändringar.1991 årsav

arbetsställenGemensamma m.m.

dåsituationertillanknyterarbetsmiljöproblembeskrivsavsnittetI som
vilketarbetsställe överarbetsställe, dvs.främmande ettarbete utförs på

arbets-dennesellerarbetspresteranderåder den partenännågon annan
fall.slagsolikaföljandesigdethuvudsakgivare. I rör om

entreprenadförhållanden.frågaDet kan omvara
itillfälligt kommersitt arbeteigälla fall då någonDet kan annars

ellerarbetspresterandeden partenarbetsställen, varövermedkontakt

råder.arbetsgivare intehans
förhål-heller deintefall ochsärskilja nämndaklartinteDet går att

emel-utförsfallenbådabedrivs. Iarbetetvartderavilkaunderlanden
utsträckningmindreelleri störrearbetsställelertid arbetet på ett som

företag.för fleraarbetsställeutgör gemensamt
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Vidare arbetssituationer för anställda hosavses arbetsgivareen som
hyr eller lånar arbetskraft tillut företag. Deett anställdaannat står där
till förfogande för utföra arbetsuppgifteratt under det främmande före-

arbetsledning.tagets

Efter genomgång de motivuttalanden,en ligger tillav grund försom
bestämmelserna arbetsställen, konstaterarom gemensamma utredningen

lagtexten äratt svävande i förhållande till den tillämpning avsetts.som
Det är därför naturligt bestämmelserna kanatt upplevas oklara ochsom

detta kan förstärkasatt allteftersom åren går.
En ändamålsenlig reglering kan enligt utredningens mening åstad-

kommas skyddsansvaretatt pågenom arbetsställen preci-gemensamma
med utgångspunkt i de motivseras uttalades vid tillkomsten. Ut-som

redningen föreslår följande förtydliganden i arbetsmiljölagens bestäm-
melser arbetsställen.om gemensamma

Var och driver verksamhet påen som arbets-ett gemensamt
ställe skall till han inteatt sin verksamhetse jämtegenom
anordningar utsätter någon arbetar där för ohälsa ellersom
olycksfall.

Den samordningsansvarige skall till samordning skerattse av
arbetet med förebygga riskeratt för ohälsa och olycksfall på ett

arbetsställe.gemensamt

Av bestämmelse med denna utformningen framgår enligt
utredningens mening klarare förän närvarande den samord-
ningsansvariges skyldighet allt efter behovetatt bygga ochupp
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iskyddsarbeteför bedrivalämplig organisationför attensvara
samverkan.

verksam-till företagenssamordningsansvarige skallDen attse
hälso- och olycks-tidsmässigt planeras såhet arbetsställetpå att

arbetenolikagrundintefallsrisker uppstår på att gruppersav

stöter samman.

vidtastill de åtgärdersamordningsansvarige skallDen attse
flera be-tillmed hänsynfrån skyddssynpunktbehövs attsom

arbetsstället.verksamhetdriver på

sistnämndabestämmelseenligtsamordningsansvaretInom aven
tillträdesleder ochställningar,faller bl.a.slag gemensamma

skyddsåtgärder, utgårexempel påAndratransportvägar. som
ordnings-utfárdande allmännabehov,från är avgemensamma

ställningarunderhållarbetsstället,skyddsregler föroch somav
sandningarbetsstället ochverksamheterna påi flerabehövs av

bestämmelsenföreslagnaarbetsstället. I deninomvägarav
utförsinte sättarbeten påbevakninginnefattas också ettattav

arbetsstället.övrigarisker för påinnebärsom

personalutrymmentillsamordningsansvarige skallDen attse
behövsomfattninganordningar inrättas i densanitäraoch som

sig arbets-uppehålla påtill dem kanmed hänsyn antassom
stället.
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Rádighetsansvaret

Utredningen därefter bestämmelsentar i 7 kap. 8 § arbetsmiljö-upp
lagen särskilt skyddsansvar förett den råderom över arbets-ettsom
ställe. Tanken bakom den bestämmelsen är det behövs särskiltatt ett
skyddsansvar med hänsyn till de arbetar främmandeatt på ettsom
arbetsställe kan beroende anordningar över vilka baravara denav
disponerar råder pá arbetsstället. Detta gäller isom huvudsak anord-
ningar fastaär tillbehör till byggnad,som utslagsvasker fört.ex.en
Städpersonal, eller till markområde, lastkajer.ett Det kant.ex. också
gälla mobila lastanordningart.ex. tillhandahålls dem arbetarsom som
där arbetstagareutan iatt förhållande till denvara råder på arbets-som
stället.

Enligt utredningen detär angeläget bestämmelsen i 7 kap. 8 §att
preciseras så den kan tillämpasatt den avsedda innebördenutan att
nödvändigtvis förmedlas yrkesinspektionen via föreläggande ellerav ett
förbud. Utredningen föreslår bestämmelsenatt särskilt rådig-ettom
hetsansvar får den utformningen den råder överatt arbetsställeettsom
åläggs till det arbetsställetpåatt finns sådana fastase anordningar att
den, arbetar där arbetstagaresom utan iatt förhållande till honom,vara
inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Han skall också till attse
andra tillhandahållna anordningar kan användas sådan risk.utan

Beroende arbetstagare

I betänkandets bakgrundsmaterial berörs frågoräven uppdragsta-om
arbetsmiljö. I anslutning härtillgares hänvisar utredningen till rätt-att

stillämpningen hittills kännetecknats fortgående utvecklingav en mot
vidsträckt tillämpningen detmer arbetstagarbegrepp användsav som



1993:81SOUSammanfattning14

föreslag-deutredningenframhållerVidarearbetsmiljölagen. attbl.a. i

bestämmelsernautveckladepreciserade och ar-gemensammaomna,
uppdragstagareförarbetsmiljön ävenförbättrakunnabetsställen bör

egenföretagare.ärsom

arbetskraftInhyrd

vidarbetskraft valdeinhyrdförskyddsansvaretdet gällerNär man
bestämmelsenhänvisa tillmotivenitillkomstarbetsmiljölagens omatt

arbetetdärarbetsställedetråder överför denskyddsansvarett som
sigvisatemellertidharrådighetsansvarBestämmelsenutförs. varaom

arbets-inhyrdskydd förtillarbetsmiljökravstöd förotillräcklig som
särskiltinförsidet lagendärförföreslår ettUtredningenkraft. att
bestäm-föreslagnaarbetskraft. Deninhyrför denskyddsansvar som

uthyrdanlitarverksamheti sinför denskyldighetmelsen somavser en
i arbetet.behövsskyddsåtgärdervidta dearbetskraft att som

Lokalupplátelser

lokalupplåtaresfrågorocksåutredningenavsnittet ansvarI tar omupp
omfattningenexempelmedklarläggerUtredningenarbetsmiljön.för av

ändradingenföreslårarbetsmiljölagenenligtupplåtaransvaret men

konstruktion ansvaret.av

EG-direktiv

avslutningsvis utredning-inriktningenUtredningen konstaterar att av
EG-direktivgällandemedöverensstämmerförslagredovisadeens ovan

arbets-arbetskraft arbete påutlånadochinhyrd samt gemensammaom
ställen.
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Tillträdesrätt för skyddsombud

l avsnittet arbetsställen behandlas frågorävenom gemensamma om
skyddsombuds tillträdesrätt till de arbetsplatser omfattassom av upp-
draget. l arbetsmiljölagen finns det ingen bestämmelse uttryckligensom

skyddsombud denna Enligträtt. utredningensger mening bör denna
lucka fyllas Det finns härvid anledningut. i arbetsmiljölagenatt ange

skyddsombudatt har tillträdeett till de arbetsplatser inom arbets-ett
ställe ombudet behöver besöka för fullgöra sittsom uppdrag. Dettaatt
får redan följa 6 kap. 10 § såvitt gäller detnu arbets-anses av egna
stället. Men markering kan värdefull inte minst med hänsyn tillen vara
skyddsombudens behov ledighet för besöka olika arbetsplatserattav
inom arbetsställe. Framförett allt behövs grundläggande bestämmel-en

utgångspunkt för motsvarande regleringse som i fråga främ-en om
mande arbetsställen.

Det iär princip olikatvå slags situationer aktuellaär när detsom
gäller främmande arbetsställen. Det kan frågavara om gemensamma
arbetsställen där den arbetsgivaren inte råder. Det kan ocksåegna vara
fråga arbetsställe där inhyrdaett eller inlånadeom arbetstagare utför
arbete under lokal arbetsledning. l båda dessa situationer finns det i
lika hög grad anledning skyddsombud särskildatt tillträdesrätt ige en
förhållande till den råder över arbetsstället. Utredningen föreslårsom

bestämmelser i dessaatt avseenden införs i arbetsmiljölagen.
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Produktsäkerhet

föreskrifter10 §§ vissai 3 8innehåller kap.Arbetsmiljölagen om-
farligaoch äm-anordningartekniskaför leverantörerskyldigheter av

användas yrkesmäs-kanvarje produktFöreskrifterna gäller somnen.
sigt.

till-tjänsteroch1988:1604 gällerProduktsäkerhetslagen somvaror
utnyttja förkanoch konsumenteri näringsverksamhethandahålls som

möj-förutominnehållerProduktsäkerhetslagenenskilt bruk. samma-
och ställa kravingripa leveransarbetsmiljölagenligheter motattsom

ingripamöjlighetermarknadsföringinformation vid även motpå att-
varningsinformation ellerkrav pålevererade produkterredan genom

återkallelse.

praktiskt behovdet finnspåvisatArbetarskyddsstyrelsen har ettatt

återkallelse påvarningsinformation och ävenbestämmelser omav
marknad-EG:s regler krav påföljerarbetsmiljöområdet. Vidare av

marknadenpåprodukter släppsfarligadvs. hinderskontroll, utmot att
mark-frånproduktersådanamöjlighet avlägsnai brukoch attsamttas

förhandskon-omfattandedenEES-avtalet kanSom följdnaden. aven
maskiner kommaexempelvis i frågai Sverige attfinnstroll omsom

tillverkaren ellerförtydligareförsvinna och ersättas ett ansvarav
marknadskontroll.kombinerat medimportören en

varningsin-institutenbakgrundUtredningen föreslår denna attmot
före-Detarbetsmiljöområdet.återkallelse införsformation och även på

i principutformas påarbetsmiljölagenibestämmelser häromslås att

i produktsäkerhetslagen.sättsamma som
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Sanktioner

En genomgång igörs betänkandet hur olika sanktioner enligt arbets-av
miljölagen används.

Utredningen konstaterar föreläggandenmed och förbudatt systemet
ingår naturlig del i arbetsmiljölagstiftningen och fastutgörsom en en

förgrund tillsynsmyndigheternas verksamhet. Det finns emellertid på
arbetsmiljöområdet öveträdelser föreläggandedär eller förbud inte är
några ändamålsenliga tillsynsinstrument. I arbetsmiljölagen finns därför

föreskrifterantal med direktaett straffsanktioner.
överträdelser arbetsmiljöbestämmelser begås ofta inom förav ramen
verksamhet där många människor medverkar. Fören straffansvaratt

skall kunna ådömas måste utredning ske den personliga skuldav som
utpekad gärningsman har till det inträffade. Det oftaen är svårt.

Mot denna bakgrund behandlar utredningen andra sanktioner som
kan tillämpas företag, främst företagsbotmot och särskilda sanktionsav-
gifter.

Bestämmelser företagsbot finns i brottsbalken och kan tillämpasom
på arbetsmiljöområdet. Den redovisning användningen företags-av av
bot lämnas i betänkandet visar bestämmelserna tillämpassom att ytterst
sällan. l allvarliga fall företagsunderlåtelser bör dock enligt Arbets-av
miljölagsutredningens uppfattning företagsbot kunna bli verksamtett
sanktionsmedel på arbetsmiljöområdet.

När det gäller brott bestämmelser denmot miljön har Mil-yttreom
jöskyddskommittén SOU 1993:27 Del 1 666 ff. föreslagit lag-atts.
stiftningen företagsbot ändras för möjliggöra vidgad tillämp-om att en
ning institutet. Miljöskyddskommitténsav överväganden har enligt
Arbetsmiljölagsutredningens uppfattning bäring även brott inompå
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därför detArbetsmiljölagsutredningen biträderarbetsmiljöområdet.

framlagtsbestämmelser harförslag till ändring brottsbalkens avsomav
Miljöskyddskommittén.

före-möjlighetArbetsmiljölagsutredningen föreslår vidare attatt

arbetsmiljölagen. Härvidföretag införs iskriva sanktionsavgifter för

avgifter dömasstrikt kan närkonstruktion med där utansvaravses en
utredningensföreskrift. Avgörande föröverträdelse har skett enav

sanktionssystemet kaneffektiviseringställningstagande denär somav
endasterforderlig utredning till gällavinnas kan begränsa attmanom

inte skall behövadärvidsjälva överträdelsen. Tanken är att merman
inomhosmindre beläggaeller resultatlöst på ettattsatsa vemresurser

överträdelsen ärföretag oaktsamheten bakom närmastelleruppsåtet att

motsvarandevinnsprocessekonomisktsöka. Administrativt och

däranvändas områden störrelättnader, och åklagarnas kan påresurser
utsikter finns påtagliga resultat.nåatt

före-bemyndigasArbetarskyddsstyrelsenUtredningen föreslår attatt

skettharavgift skall betalas överträdelseskriva särskildatt avomen
föreskrifterföreskrifter,vissa direkt straffsanktionerade bl.a. om prov-

Avgiftenanmälningsskyldighet.produktinformation ochning, kontroll,

uppsåtligen ellerinte skettskall överträdelsen harbetalas även avom
sked-där överträdelsenskall påföras den verksamhetoaktsamhet. Den

avgift skallsärskildArbetarskyddsstyrelsen föreskriverde. När en
avgiftsbeloppetViktigthur avgiften skall beräknas. ärstyrelsen attange

angivna beräknings-ledning denskall kunna fastställas direkt med av
grunden.

företagsbotsanktionsavgifter ochVad gäller förhållandet mellan

företagsbot förutsätterframhåller utredningen utdömande att ettatt av
iuppsåtligen eller oaktsamhet begåttsallvarligt slagbrott avav
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näringsverksamhet. Avgifterna å andra sidan utgå med schablon-avses
belopp påförs när överträdelsen ärsom relativt lindrig och någonartav
utredning det personliga och det subjektivaom ansvaret rekvisitet inte

påkallad.är Utredningen förordar denna bakgrundmot lägsta gränsen
1.000 kronor och högstaav gräns 100.000 kronor fören den sär-av

skilda avgiften.

Innan sanktionsavgift förordat slag påförsen behövs prövningav en
överträdelse faktiskt har skett.om en Utredningen föreslår fråganatt

prövas förvaltningsdomstol på talanav yrkesinspektionen ellerav
Arbetarskyddsstyrelsen.

Utredningen föreslår avgift ävenatt skall kunna påföras efter ett
föreläggande den handläggande tillsynsmyndigheten,av föreläggan-om
det godkänns den det riktar sigav mot.

Åtal för överträdelse, omfattasen föreskriftsom avgift,av en om
får enligt förslaget väckas endast det särskilda skäl är påkallatom av ur
allmän synpunkt.

Överklagande

Yrkesinspektionens beslut får enligt gällande ordning överklagas hos
Arbetarskyddsstyrelsen. Styrelsens beslut får i regel överklagas hos
regeringen.

Utredningens uppdrag har varit pröva det finnsatt förutsättning-om
bort möjlighetenatt ta överklagaar tillatt regeringen tredje ochsom

sista instans. Utredningen har efter genomgång sådana besvärsä-en av
funnitrenden ärendena inteatt varit den eller omfattningart be-av att

hovet regeringsprövning varitav särskilt framträdande. Utredningen
därför möjlighetenattanser överklaga tillatt regeringen tredjesom
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funnit beslutvidareUtredningen harinstans bör bort.sista atteller tas
behandlas påförsta instans börArbetarskyddsstyrelsen sammasomav

till regeringenöverklagaMöjlighetentreinstansärendena.sätt attsom
i fall.avskaffas dessautredningen ävenenligtbör alltså

enskilda fallersigriktararbetsmiljölagenenligtBeslut motsom
innebär detDettatillämpningsområde.Europakonventionens attunder

domstol.beslutfå sådant prövatmöjlighetfinnasmåste att ett aven
förvalt-hos allmändomstolsprövningen skerUtredningen föreslår att

sådannackdel medEnbörjar i länsrätten.och denningsdomstol att en
yrkesinspektionenblir nämligeninstanskedjan lång,ordning är att -

Regeringsrätten.kammarrättenArbetarskyddsstyrelsen länsrätten ---
begränsning itillmöjligheterolikadärför övervägtUtredningen har

utredningen förordar är pröv-begränsninginstanskedjan. Den attsom
Utredningen läggerledet länsrätt kammarrätt.införs iningstillstånd -

prövningstillstånd. Detkonkreta förslaginte framemellertid några om
samord-i ställetprövningstillständsregler börutarbetandetnärmare av

förslagframarbetetregeringskansliet pågåendemed det inom att tanas
förvaltningsrättsskip-inomför vissa måltyperprövningstillståndom

ningen.

för-inte införsiprövningstillstånd kammarrättenmedOm systemett
beslutArbetarskyddsstyrelsensöverklagandeutredningenordar att av

får direkt hos kammarrätten.ske

Arbetsställebegreppet

ordetarbetsmiljölagen däriredovisas de bestämmelserbetänkandetl

motivuttalanden.med tillhörandeanvänds källorarbetsställe samt
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I fråga organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-om
samhet i 3sägs kap. 2 § tredje stycket arbetsmiljölagen sådana att
verksamhet skall finnas arbetsställepå i arbetsgivarens verksamhet.
Enligt utredningen finns det inte något tyder härmedpå att avsettssom
någon begränsning arbetsgivarens skyldigheter. Utredningen föreslårav
därför ordet arbetsställe slopas iatt bestämmelsen liksom i anslutan-en
de bestämmelse tystnadsplikt i 7 kap. 13 § arbetsmiljölagen.om

Uttrycket arbetsställe används i arbetsmiljölagstiftningengemensamt

för uttrycka bestämmelsenatt i fråga gälleratt på ställen där arbete i
arbetsmiljölagens mening utförs flera företag. Det kan förvil-av vara
lande ordet arbetsställe samtidigt används i någon speciellom be-mera
tydelse i andra bestämmelser i arbetsmiljölagen. För undvika oklar-att
heter bör emellertid enligt utredningens mening i fallså användaman

uttryck än arbetsställeett därannat speciell organisationsenhet elleren
liknande och bibehålla uttrycket arbetsställe i 3avses kap.gemensamt
6 och 7 §§ arbetsmiljölagen.

1992 års arbetsrättskommitté skall enligt sina direktiv bl.a. överse
samverkansreglerna i arbetsmiljölagen och deras förhållande till medbe-
stämmandelagens inflytanderegler föreslå de ändringar föran-samt som
leds översynen. I Arbetsmiljölagsutredningens uppdrag ingårav bl.a.

utreda avgränsningenatt arbetsställebegreppet. Att avgränsa arbets-av
ställebegreppet i 6 kap. arbetsmiljölagen berör emellertid det sakliga
innehållet i lagens samverkansregler. En sådan avgränsning bör enligt
utredningens mening anknyta till de ändringar, kan bli aktuella isom
dessa regler och bör sålunda tillanstå dess Arbetsrättskommittén av-
slutat sitt arbete i denna del. Arbetsmiljölagsutredningen lägger därför
inte fram något förslag på denna punkt. Av skäl bör enligtsamma
utredningens mening avgränsning arbetsställebegreppet anståen av
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därberörda lagrumövrigagäller här närmaredetäven när ovan

ordet arbetsställe används.
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Förslag till
Lag ändring i arbetsmiljölagen 1977:1160om

Härigenom föreskrivs i fråga arbetsmiljölagen 1977: 1160om

dels 3nuvarande kap. §l skall betecknas 3 kap.att l a

dels 1 kap. l 2 kap. 3l kap. 2att 7 12 §§,och 6 kap. 11,a,
13 och §§,14 7 kap. 8 och 13 §§ 9 kap. 1 och 2 §§ skall hasamt
följande lydelse,

dels rubriken till 8 kap. skall ha följandeatt lydelse,

dels det i lagen skall införas nioatt paragrafer, 3 kap. l 6 kap.nya
§7 och 8 kap. 5-11 följande lydelse,a av

dels i 8 kap. skall införas föreatt 1 § underrubriken Ansvar och före
§4 underrubriken Förverkande och före §5 underrubriken Sanktions-

avgift

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

l §

Lagens ändamål är Lagens ändamål är säker-att
säkerställa arbetsmiljö ställa ohälsaatt och olycksfall ien att

inte arbetstagareutsätter arbete förebyggssom iävensamt att
för ohälsa eller olycksfall och godövrigt arbetsmiljöen upp-

tillfredsställandeär med näs.som
hänsyn till arbetets ochnatur
den sociala och tekniska utveck-
lingen samhället,i och
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arbetsgivarefrämja attatt
samverkar föroch arbetstagare

god arbets-åstadkommaatt en
miljö.

beskaffenhet2 Arbetsmiljönskap.

1§

skall tillfreds-Arbetsmiljön vara
med hänsyn till arbe-ställande

sociala ochoch dennaturtets
samhäl-utvecklingentekniska i

let.

förutsättningarmärmiskors olikaArbetsförhållandena skall tillanpassas
i fysiskt och psykiskt avseende.

sinutformningenmedverka iskall möjlighetArbetstagaren att avges
utvecklingsarbete rörarbetssituation i förändrings- ochsamt somegen

hans arbete.eget

arbets-skall utformas säarbetsorganisation arbetsinnehållTeknik, och att
medförabelastningar kaninte för fysiska och psykiskautsättstagaren som

förläggninglöneförmäner ocholycksfall. Därvid skallohälsa eller även av
undvikas eller be-skallStarkt eller bundet arbetearbetstider beaktas. styrt

gränsas.

variation, social kontakttilleftersträvas arbetet möjligheterDet skall att ger
arbetsuppgifter.enskildaoch samarbete sammanhangmellansamt

tillmöjligheterarbetsförhållandenaDet skall vidare eftersträvas att per-ger
självbestämmande och yrkes-tillsonlig yrkesmässig utveckling liksomoch

mässigt ansvar.
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3 kap. Allmänna skyldigheter
1§

De skyldigheter dettaisom avses
kap. gäller med utgångspunkt i
kraven på arbetsmiljöns beskajfen-
het enligt 2 kap.

2a§

Arbetsgivaren skall systematiskt Arbetsgivaren skall systematiskt
planera, leda och kontrollera verk- planera, leda och kontrollera verk-
samheten på sätt säkerstäl- samhetenett på ledersätt tillsom ett som
ler arbetsmiljön uppfyller kra-att arbetsmiljön uppfyller kraven iatt

i denna lag och i föreskrifter denna lag och i föreskrifterven som
har meddelats med stöd har meddelatssom med stöd lagen.av av

lagen. Han skall utreda arbets- Han skall utreda arbetsskador,
skador, fortlöpande undersöka fortlöpande undersöka riskerna i
riskerna i verksamheten och vidta verksamheten och vidta de åtgärder
de åtgärder Åtgärderföranleds därav. föranleds därav.som som somÅtgärder inte kan vidtas inte kan vidtas omedelbartsom skallome-
delbart skall tidsplaneras. tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera
arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.

Arbetsgivaren skall vidare till Arbetsgivaren skall vidare tillse se
det på arbetsställe i hansatt verk- det i hans verksamhet finnsatt en

samhet finns på lämpligt sätt på lämpligt sätt organiseraden ar-
organiserad arbetsanpassnings-och betsanpassnings- och rehabilite-
rehabiliteringsverksamhet för ringsverksamhet för fullgörande av
fullgörande de uppgifter de uppgifter enligt denna lagav som som
enligt denna lag och enligt 22 kap. och enligt 22 kap. lagen
lagen 1962:381 allmän för- l962:38l allmän försäkringom om
säkring vilar honom. vilar på honom.
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driver eller flera samtidigt driverNär två eller flera samtidigt När två
verksamhet arbetsställe, verksamhet påpå ett gemensamtsamma

samrådaarbetsställe, skall de ochskall de samråda och gemensamt
förtillfreds- verka åstadkom-verka för åstadkomma attgemensamtatt

skyddsfor-tillfredsställandeställande skyddsförhållanden. ma
hållanden.

och dem skall tillVar attseen av
han verksamhetinte singenom

deteller anordningar påsina
arbetsstället utsättergemensamma

därför förarbetar risknågon som
olycksfall.ohälsa eller

ansvarig FöranläggningsarbeteDen låter utföra byggnads- eller är sa-som
olycksfallmordning till ohälsa och pååtgärder skydd gemensamtmotav

arbetsställeför Om fast driftställearbetsställe verksamheten. är gemensamt
arbetsstället motsvarandeFör flera verksamheter, har den råder översom

demsamordningen tillAnsvaret för kan överlåtas någon av somansvar.
bedriver arbete på arbetsstället.

i första stycket kan defråga arbetsställeI ängemensamtannat avsesom som
förskall habedriver arbete där överenskomma dematt ansvaren avsom

samordningen.

enligt dennaDen har enligt denna Den har ansvarsom ansvar som
paragraf tillparagraf skall till samord- skallatt sese

sker skyddsåtgärder påning av
Övriga samordning sker arbetetarbetsstället. arbetsgivare att av

risker för ohälsadär följa med förebyggaoch de arbetar skall attsom
olycksfall detanvisningar han lämnar i och påde gemensammasom

arbetsstället,detta syfte.
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arbete tidsplaneras påatt sätt
behövsför förebygga ohäl-attsom
och olycksfallsrisker till följdso-

olika verksamheterpågår påattav
arbetsstället,

de åtgärder vidtas be-att som
hövs från skyddssynpunkt med
hänsyn till flera bedriver verk-att
samhet på arbetsställen

personalutrymmen och sani-att
anordningartära inrättas på ar-

betsstället behövligi omfattning.

Övriga arbetsgivare och de som
arbetar detpå arbets-gemensamma
stället skall följa de anvisningar

den samordningsansvarigesom
lämnar i samordningssyfie.

12§

Den råder arbetsställeöver ettsom
skall till det på arbetsställetattse
finns sådanafasta anordningar att
den, arbetar där utansom att vara
arbetstagare förhållandei till
honom, inte för risk förutsätts
ohälsa eller olycksfall. Han skall

till andra anordningar,även attse
tillhandahålls på arbetsstället,som

kan användas sådan risk.utan

Den anlitar inhyrd arbetskraftsom
för utföra arbete i verksam-sinatt
het skall vidta de skyddsåtgärder

behövs dettai arbete.som
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9 föreskrivs skydd-8 och 9 §§ föreskrivs I 7 kap. §I 7 kap. om om
fall förvissa fall for i vissa denskyddsansvar i den somsansvar

markomráde,råder arbetsställe upplåter lokal,över ettett ensom
förunder jordeller upplåter lokal, ellerett ett utrymmeen mar-

personaluttymme.eller under arbete ellerkområde ett utrymme som
jord för arbete eller som persona-
lutrymme.

6kap

7a§

skall tillträdeskyddsombud haEtt
arbetsplatsertill de inom ett ar-

ombudet behöverbetsställe som
besöka för fullgöra sittatt upp-

sådanadrag. gällerDetta iäven
företräderfall då ombudet en

arbetearbetstagare utför påsom
arbetsstället anställdattutan vara

den råder arbetsstäl-iverav som
let.

ll§

arbetsgivare eller l0 skall han uppkommenBryter arbetstagare ersättamot
Vid uppstått skall hänsynskada. bedömande och i vad mån skada harom

ekonomisk betydelse. Om dettill omständigheteräven äntagas rentav annan
skäligt,till storlek eller omständigheter kanmed hänsyn skadans andra är

skadeståndetnedsättaseller helt bortfalla.

Är flera ansvariga for skadeståndsskyldigheten fördelas mellanskada, skall
dem efter skäligt till omständigheterna.vad med hänsynärsom

paragraf skall tillämpasDenna
också den råderpå över ettsom

10§arbetsställe och bryter mot
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första stycket jämfört med 7a§
andra meningen.

Mål tillämpning 10 och Mål tillämpning 10 ochom av om av
ll handlägges enligt lagen ll §§ handläggs enligt lagen
1973:371 rättegången i 1974:371 irättegångenom ar- om ar-
betstvister. l fråga talan betstvister. I fråga talanmotom motom
arbetstagare gäller dock vad arbetstagare eller, fallisom som avses

föreskrivetär rättegång i all- 11 § tredjei stycket, denom mot som
mänhet. råder arbetsställeöver gällerett

dock vad föreskrivetärsom om
rättegång i allmänhet.

l4§

förhållandeI till arbetsgivare vinner 4-7 och 10-13 §§ tillämpning dennär
organisation eller de arbetstagare, har skyddsombudet, harutsettsom un-
derrättat arbetsgivaren valet eller, arbetsgivaren icke har kunnat nås,om om
sänt underrättelse valet till arbetsstället.om

Vad underrättelsesägs isom om
första stycket skall ifall, som avses

7a §i andra tillämpasmeningen,
också på den råder över ettsom
arbetsställe.

7 kap.

7§

Yrkesinspektionen får Yrkesinspektionengentemot får gentemot
den har skyddsansvar enligt 3 densom har skyddsansvar enligt 3som

2-kap. ll och 13 §§, Skap. 3§ kap. 2- 11 12§ första eller
första stycket eller 6§ i detta andra stycket eller 13 5 kap. 3 §
kapitel meddela de förelägganden första stycket eller 6 § i detta
eller förbud behövs för kapitel meddela de föreläggandensom att
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föreller förbud behövsdemia föreskrifter harlag eller attsomsom
föreskrifter harskall denna lag ellermeddelats med stöd lagen somav

med stöd lagen skallefterlevas. meddelats av
efterlevas.

vite.yrkesinspektionenI beslut föreläggande eller förbud kan sätta utom

enligt föreläggande,åligger honomOm någon inte vidtar åtgärd etten som
rättelse på hans bekostnad.får yrkesinspektionen förordna om

till vilken detbeträffande någon åtgärdOm föreläggande har meddelatsett
bygglagenmarklov enligt plan- ochkrävs bygglov, rivningslov eller

såvittföreläggandet gälla1987:10 inte beviljas, upphörsådant lov attmen
åtgärden.avser

8§

enligt 3har skyddsansvarförhål- DenFöreligger arbetsställepå som
före-detkap. 8-10 §§ kan,lande innebär risk för ohälsa omsom

frånsärskild riskliggereller olycksfall för någonnågon ar-som
betsmiüösynpunkt, åläggasarbetar där, kan yrkesinspektionen att

ellervamingsinfomtationföreläggande eller förbud lämnarikta att
8produkt enligt ochråder återkallaenligt 7 § den övermot ensom

produktsäkerhetslagen10-12 §§arbetsstället denne äräven när
skall vad1988:1604. Härvidförhållande till denarbetsgivare i som

Marknadsdomstolen iför risken. sägsutsattes omsom
Arbetarskyddsstyrelsenstället avse

näringsid-och vad sägssom om
den harkare ställeti somavse

3 kap.enligtskyddsansvar
8-10 §§.

Ãläggandet skall förenas med vite
skälsärskildadet inte ärom av

obehävligt.



SOU 1993:81 Förfatminggörslag 31

l3§

Den har till skyddsom-utsetts Densom har till skyddsom-utsettssom
bud eller ledamot i skyddskommit- bud eller ledamot i skyddskommit-

eller den har deltagit i eller densom har deltagit isom
arbetsanpassnings- och rehabilite- arbetsanpassnings- och rehabilite-
ringsverksamhet på arbetsställe ringsverksamhet enligt denna lag
enligt denna lag får inte obehö- fär inte obehörigen röja eller ut-
rigen röja eller utnyttja vad han nyttja vad han under uppdraget har
under uppdraget har erfarit erfarit yrkeshemlighet,om arbets-yr- om
keshemlighet, arbetsförfarande, af- förfarande, affârsförhållande,
färsförhâllande, enskilds personliga enskilds personliga förhållande
förhållande eller förhållande be- eller förhållande betydelseav förav
tydelse för landets försvar. landets försvar.

Har ombudet, ledamoten eller deltagaren sådan lokalutsetts arbetstaga-av
rorganisation i 6 kap. 2 och 8 §§, fårsom hanavses hinderutan tystnads-avplikten i första stycket lämna uppgift vidare till ledamot i organisationensen
styrelse eller till sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hosen central arbetstaga-en
rorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten lämnaatt upp-gift vidare gäller endast uppgiftslämnaren underrättarom mottagaren omtystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten också för denne.

I fråga arbetsställen detiom I det allmännas verksamhet tilläm-
allmännas verksamhet tillämpas i i stället bestämmelserna i 14pas
stället for vad sägs i första kap. 9som och l0 §§ sekretesslagen
och andra styckena bestämmelserna 1980:100.
i 14 kap. 9 och 10 §§ sekre-
tesslagen 1980:100.

8 kap. Ansvar 8 kap. Påföljder

Sanktionsavgift

5 § Regeringen eller, efter rege-
ringens bestämmande, Arbetar-
skyddsstyrelsen får föreskriva att

särskild avgift skall betalasen
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skettöverträdelse har av enom
meddelatsharföreskrift som
1-3 ellerstöd 4 kap.med av

betalasskall8 Avgiften även
skettöverträdelsen uppsät-om

oaktsamhet.ligen eller av

skallföreskriftsådanEn ange
för olikaberäknasavgiftenhur

Avgiftsbe-överträdelser.slag av
fastställasskall kunnaloppet

denmed ledningdirekt an-av
beräkningsgrunden. Av-givna

000 ochlägst 1giften skall vara
000högst 100 kronor.

denskall páföras6 § Avgiften
juridiskaDsiska eller person

verksamhet därdrev densom
skedde.överträdelsen

det tillAvgiften får efterges om
ellerföretagsbøtstraâ,följd av

förverkande, följer på över-som
trädelsen, eller någon annanav

oskäligtorsak skulle attvara
avgiften.páföra

tillfallerAvgiften staten.

påförande7§ Frågor avom
efterlänsrättenavgift prövas av

yrkesinspektionenansökan av
Arbetarskyddsstyrelsen.eller

páföras bara8 § Avgift får om
denhar delgettsansökan som

femanspråket riktas inommot
dåfrån den tidpunktår över-

skedde.trädelsen
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Ett beslut varigenom någon pd-
färs avgift skall sändasgenast
till länsstyrelsen. Avgiften skall
betalas till länsstyrelsen inom
två månader frän det beslutetatt

laga kraft. En upplysningvann
detta skall beslutet.in itasom

Om avgiften inte betalas inom
den tid andrai styck-som anges

skall drojsmälsavgütet, tas ut
enligt 58 § 2-5 uppbörds-mom.
lagen 1953:272. Den obetalda
avgiften och drojsmälsavgijten
skall lämnas för indrivningBe-
stämmelser indrivning finns iom
lagen 1993:891 indrivningom

statliga fordringar Vidav m. m.
indrivning fär verkställighet
enligt utsökningsbalken ske.

9§ Frågor pdjörandeom av
avgift fär yrkesin-prövas av
spektionen eller Arbetarskydds-
styrelsen avgiftsjöreläg-genom
gande.

Avgiftsfäreläggartde innebär att
den ha gjort sigantassom
skyldig till överträdelseen
föreläggs avgiften till godkän-
nande omedelbart eller inom
viss tid.

Har föreläggandet godkänts,
gäller det domstols laga-som
kraftvunna dom varigenom
avgift páförts. Ett godkännande

sker sedan den föreläg-isom
gandet tiden har gåttutsatta ut

dockär verkan.utan
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avgift bortfaller10 § páfördEn
har skettverkställighet inteom

det domenfem frånårinom att
kran.lagavann

Ätal överträdelse,§ förll en
5-10 §§, fåromfattas avsom

det särskil-väckas endast avom
allmänpåkallatda skäl är ur

synpunkt.

Överklagande9 kap.

1§

beslut iYrkesinspektionensTalan yrkesin-beslutmot av
eller8 kap. 7frågor ispektionen föres hos arbetar- som avses

fdr överklagas.9 § inteskyddsstyrelsen besvär.genom

yrkesinspektio-beslutAndra av
Arbetar-överklagas hosfårnen

skyddsstyrelsen.

2§

beslut iArbetarskyddsstyrelsensiArbetarskyddsstyrelsens beslut
tillämpningtillämpning ärendenärenden avsersomsom avser

föreskrifter meddelade medföreskrifter meddelade medav av
tredje2§ och2§ tredje och stöd 5 kap.stöd 5 kap.av av

§ andra styck-fjärde styckena, 3fjärde styckena, 3 § andra styck-
§ frågoreller 5 ellereller 5 § får inte överklagas. iet et som

eller 9 § får8 kap. 7iavses
inte överklagas.
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Andra beslut arbetarskydds- Andra beslut Arbetar-som som
styrelsen i särskilda fall har skyddsstyrelsen i särskilda fall
meddelat enligt denna lag eller har meddelat enligt denna lag
med stöd regeringens jör- eller med stöd bemyndi-av ettav
ordnande enligt lagen, får Över- gande från regeringen enligt la-
klagas hos regeringen fár överklagas hos läns-genom gen,
besvär. rätten.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut föreskrifter till allmän efterrättelseom
får inte överldagas.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till

Förordning ändring i arbetsmiljöförordningen 1977: 1166om

Härigenom föreskrivs 18 § arbetsmiljöförordningen 1977:1166att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Arbetarskyddsstyrelsen bemyn- Arbetarskyddsstyrelsen bemyn-
digas digasatt att

meddela föreskrifter enligt 4 meddela föreskrifter enligt 4
kap. l-7 §§ 5 kap. 2 § kap. §§, 51-7 kap. 2 § tredjesamt
tredje och fjärde styckena, 3 § och fjärde §styckena, 3 andra
andra stycket, 4 och 5 §§ §§stycket, 4 och 5 8 kap.samtar-
betsmiljölagen 1977: 1160, §5 arbetsmiljölagen

2. meddela föreskrifter enligt 4 1977:1160,
kap. 8 § arbetsmiljölagen i föreskriftermeddela enligt 4
andra fall än i 2 8 §kap. arbetsmiljölagen isom avses
och 3 §§ denna förordning, andra fall än i 2som avses

3. i fråga handlingar, 3 §§och denna förordning,om som
i 3 § denna förordning, i fråga handlingar,avses om som

meddela föreskrifter i 3 § denna förordning,om annan avses
förvaringstid än där ochsägs meddela föreskrifterom om annan
förvaringsplats. förvaringstid där ochän sägs om

4. meddela föreskrif-närmare förvaringsplats,
läkares anmälningsskyl-ter 4. meddela föreskrif-närmareom

dighet enligt 2 läkares anmälningsskyl-tera om
dighet enligt 2 a

5. meddela föreskrifter enligt kap. 10 § arbetsmiljölagen,4
meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet arbets-av

miljölagen.



SOU 1993:81 Författningsförslag 37

För planering och kontroll arbetsmiljön kan arbetarskyddsstyrelsenav
meddela föreskrifter gränsvärden.om

Föreskrifter rör även myndighets verksamhetsområde med-som annan
delar arbetarskyddsstyrelsen efter samråd med den myndigheten.

Arbetarskyddsstyrelsen får även medge undantag från föreskrifter som
styrelsen har meddelat.

Denna förordning träder i kraft den
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Inledning

Arbetsmiljölagsutredningen A 1991:03 har tillsatts för delaröveratt se
arbetsmiljölagen 1977:1160. Direktiven förav utredningen Dir.

1991:75 och 1992:33 fogas till betänkandet bilaga I ochsom
Under utredningsarbetet har utredningen haft samråd med 1992 års

arbetsrättskommitté A 1991:05 och Produktsäkerhetsutredningen C
1993:01. Utredningen har vidare gjort enkäter hos yrkesinspektionen
avsnitt 3 och 5, genomfört intervjuerantalett med företrädare för
fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer avsnitt 3 haftsamt
hearings med tjänstemän från Konsumentverket avsnitt 4 och med
åklagare avsnitt 5.
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2. Grundläggande bestämmelser

2.1 Arbetsmiljölagens uppbyggnad

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande bestämmelserna för
arbetsmiljöns utformning. Lagen är ramlag och dess regler kom-en
pletteras bestämmelser i arbetsmiljöförordningenav och i föreskrifter

meddelas Arbetarskyddsstyrelsen.som av
Lagen består nio kapitel. I det första kapitlet finnsav bestämmelser

lagens ändamål och tillämpningsområde.om Andra kapitlet innehåller
allmänna föreskrifter arbetsmiljöns beskaffenhet. Tredjeom kapitlet
innehåller regler vilka har för arbetsmiljönom ansvaret ochsom vad

allmänt åligger dessa försom skapa godatt arbetsmiljö. I fjärdeen
kapitlet finns bemyndiganden regeringen och Arbetarskyddssty-som ger
relsen möjlighet meddela kompletterandeatt föreskrifter. Femte kapitlet
innehåller bestämmelser minderåriga arbetstagare. Sjätte kapitletom
handlar samverkan mellan arbetsgivareom och arbetstagare. l detta
kapitel regleras den lokala skyddsverksamheten. l 7-9 kapitlen ges
slutligen bestämmelser tillsynen över lagens efterlevnad,om pá-om
följder för överträdelse lagens föreskrifter och överklagande.av om

2.2 Närmare innehållet i l-3 kap. arbetsmiljölagenom

Första kapitlet i arbetsmiljölagen inleds med bestämmelseen som anger
lagens ändamål. Där föreskrivs lagens ändamålatt är

säkerställaatt arbetsmiljö inte utsätteren arbetstagare försom
ohälsa eller olycksfall och tillfredsställandeär med hänsyn tillsom
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i samhäl-utvecklingentekniskaochsocialadenocharbetets natur

let, och

åstad-församverkaroch arbetstagarearbetsgivare attfrämja attatt

arbetsmiljö.godkomma en

ändringardeinfördesändamálsbestämmelseövergripandeDenna genom
1991.julikraft den 1iträddearbetsmiljölageni som

till-Övriga lagenshandlar§§kapitlet 2-5i förstabestämmelser om
omfattar alltprincipiarbetsmiljölagenDe innebärlämpningsomráde. att

förbl.a.lagengälleranställningsförhållandeniFörutomarbete. ensam-
värnplikti-utbildning,genomgårfamiljeföretag, denochföretagare som

Undan-anvisat arbete.utförvårdtagareför vissafredstidi samt somga
fartygandra änfartygsarbeteförgjortsfrån lagen har avsersomtag

hushåll. Inomarbetsgivarensiutförsför arbeteochörlogsfartyg som
fartygs-nämligensärskilda lagar,arbetsmiljön iområden reglerasdessa

iarbetstid1970:943l988:49 och lagensäkerhetslagen m.m.om

husligt arbete.
arbetsmiljönsbestämmelserallmännainnehållerAndra kapitlet om

förstaifinns de tvåbestämmelsernagrundläggandebeskaffenhet. De
tillskallarbetsförhållandenaföreskrivs§lparagraferna. I anpassasatt

avseende. Para-psykisktochi fysisktförutsättningarolikamänniskors
ochutformningarbetetsföreskrifterdessutomgrafen innehåller om

anord-ochplanläggasskallarbetetföreskrivs22 § i kap.innehåll. l att
miljö.säkersund ochiutförasdet kanså, att ennas

arbetsmiljön skallhurbestämmelsergrundläggandeEfter dessa om
olikabeträffandeöversiktligt kraveni 2 kap.beskaffad angesvara

lämpligaarbetslokalerskall§§. Sålunda3-9arbetsmiljöfaktorer vara
skallljusförhållandenochLuft-, ljud-arbetsmiljösynpunkt.från vara
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tillfredsställande. Allmänna regler skyddsåtgärder skadamotges om
fall, beskaffenhet tekniska anordningar,genom ras m.m., om av om

användningen ämnen kan föranleda ohälsa och olycksfall,av som om
personlig skyddsutrutning och personalutrymmen Personligom m.m.
skyddsutrustning skall tillhandahållas arbetsgivaren.av

Tredje kapitlet i arbetsmiljölagen, har rubriken Allmänna skyl-som
digheter, innehåller bestämmelser har föransvaretom vem som ar-
betsmiljön. Vidare allmänna handlingsmönster för skapa godges att en
arbetsmiljö.

I kapitlets första paragraf slås fast arbetsgivare och arbetstagareatt .
skall samverka för åstadkomma god arbetsmiljö.att Huvudansvareten
för arbetsmiljön ligger dock pä arbetsgivaren. Enligt 2 § första stycket
skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder behövs för förebyggaattsom att
arbetstagaren förutsätts ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har vid-

särskilt förett ordna företagshälsovård i denare att omfattningansvar
verksamheten kräver 2 § andra stycket. Arbetsgivaren skallsom också

beakta de särskilda risker för ohälsa och olycksfall kan följa vidsom
ensamarbete 2 § tredje stycket.

I särskild paragraf 2 § i tredje kapitlet utvecklasen arbetsgivarensa
skyldigheter i fråga den s.k. internkontrollen. l paragrafen, in-om som
fördes 1991 árs lagstiftning, föreskrivs bl.a. arbetsgivarengenom att
skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på sättett

säkerställer arbetsmiljön uppfyller kraven iatt arbetsmiljölagensom och
i föreskrifter har meddelats med stöd lagen.som av

I 3 kap. 3 § bestämmelser arbetsgivarenstas skyldighetupp om att
arbetstagaren introduktion, instruktion och övrig information.ge Enligt

denna paragraf skall vidare arbetsgivaren hänsyn till den anställdesta
individuella förutsättningar för arbetet. Detta skall, enligt tilläggett som
gjordes vid 1991 lagstiftning,års ske anpassning arbetsför-genom av
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hällandena eller andra lämpliga åtgärder. paragrafenI finnsgenom
slutligen bestämmelse sikte människorbl.a. med arbets-påtaren som
handikapp.

I följandede paragraferna 4-13 §§ i tredje kapitlet föreskrifterges
skyddsansvar för förandra arbetsgivare vissaän samtom grupper

särskilda situationer. Arbetstagarens skyldigheter regleras sålunda i 4

§Av 5 framgår arbetsmiljölagen skall iakttas i tillämpliga delar ävenatt

i fråga arbete företagare utför personligen. 6I § föreskrivsom som en
skyddsansvaret arbetsställen. Om samordningsan-påom gemensamma

för skyddsåtgärder finnspå arbetsställen bestäm-svar gemensamma
melser i 7 Leverantörer tekniska anordningar och farliga ämnenav
har särskilt arbetsmiljöansvar enligt 8 respektive 9 Enligt 10 §ett

skall den överlåter eller förpackad produkt tillupplåter attsom en se
förpackningen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall. Installatörer

tekniska anordningar åläggs skyddsansvar enligt l1 För vissaav
upplåtare finns §skyddsansvar enligt 12 Slutligen i 3 kap. 13ett ges
bestämmelser arbetsmiljöansvar vid projektering byggnads- ochom av
anläggningsverksamhet. Ansvaret ligger byggherrar, arkitekter,på

konstruktörer och andra vid projektering.medverkar sådansom
Tillsyns- och påföljdsreglerna tilli 7-8 kap. anknyter uppräkningen

i 3 kap. de olika arbetsmiljöansvariga.ärav grupper som
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2.3 Utredningens överväganden och förslag

Inledning

Vissa de bestämmelserav redovisats i det föregåendesom fick sin
utformning ändringar i arbetsmiljölagengenom år 1991. I sitt yttrande
över de förslag sedan ingick i regeringenssom proposition 199091: 140

arbetsmiljö och rehabiliteringom Lagrådet kritiskt utform-var mot
ningen de grundläggande bestämmelsernaav i 1-3 kap. arbetsmiljö-
lagen, jfr bilaga 1 till betänkandet. Lagrådets kritik enligt utred-ger
ningen anledning till överväganden inte bara bestämmelserna skallom

mindre kategorisk utformningges en ävenutan sambandet mellanom
dessa kapitel och ändamâlsparagrafen fåttom lämplig utformning.en
Som bakgrund till dessaen överväganden redovisas i det följande först

ochvissa bestämmelser i 2 3 kap., sådana de utformade före den lvar
juli 1991, och delar motiven. Utredningenav därefter invänd-tar upp
ningar kan riktas 1991som års ändringar.mot

Förarbetena till 2 och 3 kap. arbetsmiljölagen

Andra kapitlet i arbetsmiljölagen inleddes ursprungligen med bestäm-en
melse arbetsmiljönatt skall tillfredsställande med hänsynvara till
arbetets och dennatur sociala och tekniska utvecklingen i samhället. I
förarbetena till arbetsmiljölagen prop. l97677:l49 220 konstate-s.
rades hänsynatt måste till arbetetstas när ställernatur kraven påman
arbetsmiljön och det finns föratt samhället viktiga verksamhetsfált där
förutsättningarna i arbetsmiljöhänseende skiljer sig radikalt från andra
områden. Vidare hade vissa remissinstanser, bl.a. Socialstyrelsen,
påpekat konflikter kanatt uppkomma mellan arbetsmiljölagens krav och



1993:81SOUbestämmelserGrundläggande46

Även i förarbetenaerinradeshärvidlaglagstiftning.enligtkrav annan
ocharbetsuppgiftersolikaefteranpassning arttillmöjlighetdenom

till arbetetshänvisningeniligger natur.innehåll som
tekniskasociala ochtill denhänvisningbestämmelsensI fråga om

iväsentligti förarbetena attframhöllssamhälletiutvecklingen som
iskärpasskall kunnaarbetsmiljökravenfastslogsdärigenomlagen att

medavsiktenmotivenEnligtfortskrider.utvecklingentakt med varatt
även användasskulledenpunktdennaalltså påbestämmelsen att som

som erfor-kanskälighetsprövningeller denavvägningvid denunderlag
tillinledningenIovillkorliga krav.formentilltillämpningviddras av

departementschefen sättpå attbetonade192propositionen s. samma
tillhänsynmedutvecklasfickarbetsmiljölagstiftningentillämpningen av

tidpunktvarjeviddetdelsarbetsmiljön,förbättrabehovendels att

samhällsekonomiskatillgängliga utrymmet.
bl.a.följaktligen attbestämmelsenaktuellai denAndemeningen var

und-tillAnledningenske. attskulle kunnaskälighetsprövning manen
skälighetsprövningtillhänvisadirektarbetsmiljölagen varivek enatt

medarbetarskyddslagenenligt ut-praktiseratstillämpningden som
ansågsnäm-252-254. Detskäligen a.a.s.i uttrycketgångspunkt

förhållan-ekonomiskaarbetsgivarensenskildetill denhänsynligen att
tillämpning.vid dennagradalltför högiinverkakommithadeden att

medtillfredsställandearbetsmiljön skallBestämmelsen att varaom
Med220.a.a.s.funktionerhelt olikahar tvåhänsynstagandenvissa

utveckling avsågssamhälletsochtill arbetets somhänvisningen natur
fastlåsta ochinte ärarbetsmiljökravlagensuttryckaredan nämnts attatt

påkallas.därförskälighetsprövningavvägning ellerformnågonatt av
tillfreds-i ordetutgångspunktmedförarbetena,framhölls iDärutöver

arbetsmiljön.påhelhetssynspeglararbetsmiljölagenställande, att en
inte barautformasskallarbetsmiljönbetonaMed detta avsågs attatt
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utifrån miniminivå vad det förebyggandeen skyddet ävenavser utan
med avseende på mänskliga behov i vid bemärkelse.

I andra kapitlets inledande paragraf fanns i dess ursprungliga lydelse
dessutom bestämmelser anpassning arbetsförhållandena ochom av om
arbetstagares möjlighet påverka sin arbetssituation,att dvs. bestämmel-

i huvudsak innehåll i 2ser kap.av l § första ochsamma andrasom
styckena i deras lydelse fr.o.m. den julil 1991.

Efter den inledande paragrafen i andra kapitlet följde ursprungligen
följeralltjämtoch bestämmelser översiktligt beskriver olikasom ar-

betsmiljöfaktorer och vissa allmärma krav i fråga dessaanger om
faktorer. Syftet med kraven beträffandeatt olika arbetsmiljöfak-ange

främsttorer beskriva ochatt göravar avgränsning det områdeen av
faller inom lagen a.a.s. 219. Bestämmelsernasom skulle dessutom

bilda utgångspunkten för närmare reglering arbetsmiljönen av genom
Arbetarskyddsstyrelsen.

I tredje kapitlet finns alltsedan arbetsmiljölagens tillkomst föreskrifter
de olika kategorier skall haom arbetsmiljöansvar enligtett lagen.som

Tillsynsmyndigheterna kan rikta förelägganden eller förbud denmot
tas ansvarig enligtsom detta kapitel.upp Ettsom undantag är ansvaret

enligt l § slår fast arbetsgivare och arbetstagaresom att skall samverka
för åstadkommaatt god arbetsmiljö. Bestämmelsen har införtsen i 3
kap. allmänna skyldigheter för inskärpaom arbetsgivareatt ochatt
arbetstagare är skyldiga samverka enligtatt reglerna i 6 kap. arbets-
miljölagen a.a.s. 251-252. På grund hänvisning finns iav en som nu
1 kap. 3 § arbetsmiljölagen gäller samverkansskyldighet iäven för-en
hållande till de nämns i paragrafen elever,grupper vårdtagaresom och
värnpliktiga.
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1991 års lagstiftning

Genom preciserades bl.a. de be-1991 ändringar i arbetsmiljölagenårs

Härigenomstämmelser tidigare fanns i 2 kap. l § andra stycket.som
motivuttalan-vissa förhållanden, dittills behandlats ikom endastsom

den, uttryckligen regleras i lagen.att

Samtidigt flyttades arbetsmiljön skallbestämmelsen att varaom
i 2 kap.tillfredsställande vissa hänsynstaganden tidigare placeradmed

sinparagraf i enligtl § första stycket till inledande l kap. somen ny
paragrafi kanlydelse lagens ändamål. Mot innehållet denna enanger

rad invändningar riktas.

ändamål§ första ledet lagens sä-Enligt 1 kap. 1 punkt l är att

för ohälsaarbetstagarekerställa arbetsmiljö inte utsätteren som
emellertid inte baraolycksfall. Arbetsmiljölageneller ar-avser

olycksfall. Reg-ohälsa ochbetstagare det gäller skyddetnär mot

skyddet för demleringen i väsentliga delar också utansomavser
jfr5-13 §§,yrkesmässigt 3 kap.anställda arbetaratt prop.vara

197677:149 5.189.

inte hellerändamålsbestämmelsenVidare kan anmärkas att om-
värnpliktiga, dessafattar elever, vårdtagare och trots att grupper

ochohälsai fråga skyddetlikställs med arbetstagare bl.a. motom
olycksfall.

arbetsmiljö-grundläggande i2. Inriktning förebyggandedet ärpå

bekämpa olyckorgällerliksom i alla sammanhang detlagen när att

ändamälsbestämmelsen.inte fram ioch ohälsa. Detta kommer
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Av vad anförts framgår avsikten med bestämmelsenattsom ovan
arbetsmiljön skall tillfredsställande delsär slå fastatt etc. attvara
kraven i arbetsmiljölagen omfattar något miniminivåatt utöver en

vad förebyggande åtgärder, dels för skälig-att utrymmeavser ge
hetsprövning med hänsyn till arbetets och för avvägningnatur mot
andra legitima intressen än arbetsmiljöns. Denna dubbla innebörd

får framgå bestämmelsens ordalydelse, låt påanses attav vara -
grund tidigare erfarenheter försiktig skrivning valts detnärav en-
gällt uttrycka möjligheten till skälighetsprövning.att

Som ändamålsbestämmelse emellertidär punkt l ledet intesenare
lämplig. Visserligen bestämmelsen allmän kravnivå ut-anger en
över det förebyggande skyddet. Men samtidigt pekar denrent på

visst finnas förmåste avvägning,att ett vilket för-utrymme är

virrande i bestämmelse uttryckligen uttrycka lagensen som anges
ändamål .

Genom4. bestämmelsen arbetsmiljönatt skall tillfreds-attom vara
ställande med vissa hänsynstaganden flyttats från 2 kap. och för-

vandlats till inledande ändamålsbestämmelse har luckaen en upp-
i kapitlet.stått Formellt lämnas inget för avvägningutrymmenu

eller skälighetsprövning. Bestämmelsen bör därför flyttas tillbaka

till 2 kap.

Enligt l kap. §l punkt 2 arbetsmiljölagen lagensär ändamål att
främja arbetsgivare och arbetstagare samverkar föratt åstad-att
komma god arbetsmiljö. Bestämmelsen omfattar inte denen sam-
verkan enligt lagen skall ske på elevomrádetsom m.m.
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En inriktning i arbetsmiljölagstiftningen sökaär framatt ga-
rantier för samspel mellan på arbetsmarknadenett ochparterna
den offentliga tillsynen i syfte lyfta arbetsmiljön prop.att
197677: 149 189. Arbetsmiljölagen bygger också på tankens. att
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare är förutsättningen
för skall kunna skapa goda arbetsförhållanden S329.att a.a.man
Samverkan emellertidär inte lagens egentliga ändamål utan ett
medel få fram god arbetsmiljö.att en

En invändning bestämmelsen i punkt 2 följande.är Detmotarman
har alltsedan arbetsmiljölagen trädde i kraft funnits bestämmel-en

i 3 kap. 1 § säger arbetsgivare och arbetstagare skallattse som
samverka för åstadkomma god arbetsmiljö. Det i l kap.att en som
l § punkt 2 ändamål främja föreskrivs alltså i 3ett attanges som
kap. l § skyldighet. Bestämmelsen i punkt 2 saknar därförsom en
betydelse vid sidan 3 kap. lav

Lagrådets kritik vid 1991 lagstiftningsarbeteårs gick vissa be-påut att

stämmelser i 1-3 kap. arbetsmiljölagen fått sådan utformning detatten
kunde ifrågasättas tillämpade fulltgår enligt sin ordalydelse.att utom
Lagrådet därvidavsåg dels de föreslagnadå bestämmelserna i 1nya
kap. l 2 kap. l § 3och kap. 2 dels den redan tidigare gällandea
regeln i 3 kap. 2 § arbetsgivare skall vidta alla åtgärderattom som
behövs för förebygga arbetstagare för ohälsautsätts och olycks-att att
fall. Enligt Lagrådets mening intekunde det varje arbets-avsett attvara
givare inte kan säkerställa arbetstagare undgår sjukdom ellerattsom
olycksfall i arbetet bryter arbetsmiljölagens krav. Till stöd för dettamot
anförde Lagrådet flera viktiga samhällsfunktioner,att t.ex. transporter,
sjukvård och räddningstjänst, inte kan fullgöras arbetstagareutan att
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utsätts för formnågon risk för ohälsa eller olycksfall. Lagrådetav
hänvisade vidare till det förarbetenaatt till arbetsmiljölagen ocksåav
framgår det nödvändigtäratt med nyanserad bedömning nären man
ställer kraven arbetsmiljön.på Tydligt är enligt Lagrådet i åtskilligaatt
fall avvägning måste göras mellan å sidan riskenen för ohälsa ellerena
olycksfall och å andra sidan vikten arbetett.ex. utförs och kost-attav
naderna för minska ohälso-att och olycksfallsrisken. Lagrådet fann
emellertid det inte bestämmelsernaatt i 1-3 kap. kan utläsasav att en
avvägning detta slag måste göras. Enligt Lagrådetav borde vissa deav
grundläggande bestämmelserna i 1-3 kap. mindrenågot katego-ges en
risk utformning. Av lagtexten borde således kunna utläsas kravet påatt

god arbetsmiljö kan behöva Önsk-vägasen andra viktiga intressen.mot
värt vidare enligt Lagrådet lagtextenvore åtminstoneatt någonger
antydan vilken tyngd skall tillmätas olikaom faktorer vid dennasom
avvägning.

Utredningen har i det föregående behandlat bestämmelsen attom
arbetsmiljön skall tillfredsställande med hänsyn till arbetetsvara natur
och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Som framgått har
avsikten med denna bestämmelse bl.a. varit föratt avväg-utrymmege
ning andra intressenmot än arbetsmiljöns. Den förordade återflyttning-

bestämmelsen till 2 kap. innebären av det påatt sätt föresamma som
1991 års ändringar även formellt åter kommer finnassett att utrymme
för sådana intresseavvägningar Lagrådet pekat på.som

Inom utredningen har diskuterats frågan formulera lagtextattom en
på tydligareett sätt änsom uttrycket med hänsyn till arbetetsgenom

natur dels avvägning kanatt behövaanger göras andra viktigaen mot
intressen, dels kravet på insats iatt arbetsmiljöhänseende skall ien stå
rimlig proportion till vad kan uppnås med insatsen. 1 detsom samman-
hanget har utredningen också övervägt frågan formuleraattom en
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bestämmelse hur intresse- och skälighetsavväg-närmaresom anger en
ning skall ske.

Utredningen har emellertid funnit det omöjligt iär lagtextatt att

alla de intressen skall kunna beaktas. Ennärmare motståendeange som
bestämmelse intressen därför mycketmotstående måsteom ges en

utformninggenerell och skulle knappast bli till ledning för till-någon

lämpningen. Svårigheten precisera legitima intresseni lagtext andraatt

arbetsmiljöns medför inte möjligt vilkaän det heller äratt att ange
principer bör gälla för intresseavvägningen. Det anförda talarsom nu
för ursprungliga intresseavvägningendet uttrycka börsättetatt att an-
vändas.

När det gäller rimligheten behövliga insatser förutsätter arbets-av
miljölagen också avvägning. likartad finns idet sker Enatt en syn

säkerhetslagstiftning upphov till särskilddetta har gettutan attannan en
arbetsmil-bestämmelse. Enligt utredningens mening bör inte heller i

jölagen införas rimlighetsavvägning.bestämmelsenågon om
ändring iUtredningen har sålunda för inte förorda någonattstannat

återflyttningen till 2eller tillägg till lagtexten i delarnågot dessa utöver

vill ikap. bestämmelsen till Utredningenhänsyn arbetets natur.av om
tillämpningensammanhanget erinra utgångspunkten vidatt av ar-om

betsmiljölagen skall kunnabör uppkommande problem lösas så,attvara
arbetsmiljöns intressen tillgodoses. I debåde krav och motståendeatt

allra flesta fall det enligt utredningens mening möjligt åstadkom-är att

sådan lösning.ma en
2Utredningen emellertid sambandet mellanbör göraattanser man

3 arbetsmiljölagen hittills varit fallet. I 3och kap. tydligare än som
arbetsmiljön. Vidarekap. behandlas har föransvaret gesvem som

handlingsmönster för åstadkomma god arbetsmiljö. Detallmänna att en
preciseras i 3 de krav enligt 2 kap. gällerkap. speglaransvar somsom
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arbetsmiljöns beskaffenhet. Någon hänvisning tillbaka till bestäm-om
melserna i 2 kap. finns dock inte i 3 kap. Enligt utredningens mening
skulle det klargörande det i 3 kap. förs bestämmelsevara om en som
slår fast skyldigheterna för arbetsgivareatt och andra enligt sagda
kapitel gäller med utgångspunkt i kraven arbetsmiljönspå beskaffenhet
enligt 2 kap, och därmed också i den återförda bestämmelser hän-om

till avtalets natur.syn
Vid 1991 års ändringar tillkom också bestämmelse i 3 kap. 2 §en a

Ändringenintemkontroll innebär dennaom sida arbetsgi-m.m. att av
preciseras i lagtexten. I avseende avvikervarens ansvar emellertidett

bestärnmelsens lydelse frän terminologin i övriga delar 3 kap. Sålun-av
da sägs i beståmmelsens första stycke arbetsgivaren skall säkerställaatt

arbetsmiljön uppfylleratt kraven i arbetsmiljölagstiftningen. Uttrycks-
sättet bl.a. frågan det med ordet säkerställareser någotom annatavses
än med de mindre garantiinriktade verb används i övriga delarsom av
3 kap. Detta torde inte fallet.vara

Ytterligare anledning överväga ändringatt denen diskute-en av nu
rade bestämmelsen är det kan lämpligtatt begränsa använd-attvara

säkerställaningen ordet till bestämmelser mälsättnings-av och ända-av
mälskaraktär.

Utredningens förslag

Med hänsyn till vad anförts i det föregående förordar utredningensom
följande ändringar i l-3 kap. arbetsmiljölagen.

Bestämmelsen i l kap. l § utformas densä uttrycker helaatt syftet
med arbetsmiljölagen. Detta bör ske lagens ändamålattgenom
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olycksfall i arbete före-ohälsa ochsäkerställaatt attanges vara
övrigt arbetsmiljöbyggs i god uppnås.ävensamt att en

tillfredsställandearbetsmiljön skall medBestämmelsen att varaom
fårflyttas tillbaka till 2 kap. där den ätervissa hänsynstaganden

beskaffenhet.inleda kapitlet arbetsmiljönsom

tilli 3 § flyttas lDen nuvarande bestämmelsen kap. 1 en ny a
mellansambandetKapitlet inleds i stället med bestämmelse omen

2 3och kap.

till§ första stycketredaktionell ändring i 3 kap. 2 såEn4. görs a
till. Ordetmed ledersäkerställervida uttrycket ersättsatt

ändamälsbestämmelseni l kap. lisäkerställa används bara

fylla igen luckorframför alltförordade ändringarnaMed de attavses
till följdarbetsmiljölagenikorrigera inkonsekvenser uppståttoch som

dessutomtilläggsbestämmelse uttrycksändringar.1991 lärs enav
ändring arbets-ingen2 och 3 kap. Däremotsambandet mellan avavses

ändringarnaförordadearbetsmiljöansvar. Degivares och andras nu
1991uppluckringinte uppfattas signaler någonskall alltså avomsom

ändringar.års
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3. Gemensamma arbetsställen m.m.

3.1 Gällande bestämmelser

Utredningsuppdraget aktualiserar i fråga entreprenadanställda,om
inhyrd arbetskraft liknandeoch arbetstagargrupper i första hand följan-

de bestämmelser i arbetsmiljölagen:

3 kap. 6 och §§7 gäller för dem driveransvaretsom som-
verksamhet på arbetsställe,ett gemensamt

3 kap. 12 § jämförd med 7 kap. 8 § gäller förettsom ansvar-
den, råder på arbetsställe, i förhållande tillett andra änsom

arbetstagare,egna

3 kap. 12 § jämförd med 7 kap. 9 § gäller förettsom ansvar-
den upplåter arbetslokalersom m.m.

I avsnittet Författningsförslag redovisas bl.a. nuvarande lydelse 3av
kap. 7 och 12 §§ 7 kap. 8 Enligt 7 kap. 9 § kansamt yrkesin-
spektionen bl.a. meddela förbud upplåtelse arbetslokalmot av m.m.,

det finns missförhållandenågot i skyddshänseende beträffandeom
denna.

3.2 Arbetsmiljökommissionen

Arbetsmiljökommissionen lämnade i sitt betänkande SOU 1990:49

100 Arbete och hälsa följande konkreta exempel utvecklingpå is. en
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näringslivet uppdelning i fristående resultatenheter, divisionalise-mot

ring, Ökat anlitande och ensamföretagareentreprenörerav m.m.:

Entreprenadverksamheten inomväxer sektorer. Exempelmånga
växandepå område tjänsteentreprenadär där antalet sysselsattaett

har vuxit med 37 mellan 1970 1983.och Häråren karak-procent
Årteriseras företagsstrukturen företag. 1983 82små hadeav

dessa färre 10 anställda 42än ochprocent procentav var ensam-
företag.

Inom fastighetsskötsel, lokalvárd och varudistribution ärt.ex.
entreprenad vanlig verksamhetsform. Företagen oftaär små.en
Genomsnittet 2,4är anställdaföretag inom transport. Persona-
lomsättningen Inom fastighetsskötselär och lokalvård arbetarstor.
40 000-50 000 invandrare.

Inom skogsbruket ägs tredjedelar skogsmaskinernatvå av av
entreprenörer ensamföretagare eller arbetstagarägdaär AT-
ägare. De ackorden försvarm i skogsbruket löne-rena genom en
reform i mitten 1970-talet. Att skogsbolagen endast tillav en
mindre del själva skogsmaskinerna, har tilläger lett arbetsformer
där självexploateringsgraden bland och AT-ägareentreprenörer är
hög. Detta märks bl.a. i det höga arbetstidsuttaget.

Samtliga dessa visarexempel enligt Arbetsmiljökommissionen att ar-
betsgivaren ofta har möjlighetersmå själv påverka arbetstagarnasatt

arbetsmiljöförhållanden. Kommissionen därföransåg ansvarsregler-att

för dem upplåter lokaler och råder arbetsställenöver behövdena som
utvecklas.och Detöver borde tydligt framgå dessa aktörer harattses

direkt vidta arbetsmiljöförbättrande åtgärder inte kanett attansvar som
utkrävas arbetsgivare hyr lokalerna eller har anställdat.ex.av som som
tillfälligt utför arbete på arbetsställe.ett

Sammanfattningsvis föreslog Arbetsmiljökommissionen arbets-att
miljölagens regler samordningsansvar och för den råderom ansvar som



SOU 1993:81 Gemensamma arbetsställen 57m.m.

över arbetsställe, upplåter lokaler Syftetett över. med över-m.m. ses
borde motverka arbetsmiljöansvaret i praktikenatt attsynen vara tun-

arbetsmiljöförhállandenaså och páverkansmöjligheternaut attnas
försämras för dem arbetar på arbetsställe eller påett gemensamtsom

arbetsställe den arbetsgivaren inteett råder över. Man bordesom egna
i översynsarbetet eftersträva jämställa uppdragsgivaresatt en ansvar
med arbetsgivaransvaret, så både uppdragsgivare och uppdragstaga-att

kan adressater för yrkesinspektionens förelägganden och för-re vara
bud.

3.3 LO:s arbetsmiljöutredning LAMU

Som referensgrupp för LO:s företrädare i Arbetsmiljökommissionen

verkade LO:s arbetsmiljöutredning LAMU efter LO-kongressensom
1986 hade tillsatts med uppgift behandla bl.a. samordningsansvaretatt
för arbetsmiljön. LAMU utarbetade olika åtgärdsförslag flera lågvarav
till grund för Arbetsmiljökommissionens förslag. Detta gäller bl.a.
förslaget ökat arbetsmiljöansvar för uppdragsgivare i samband medom
entreprenader m.m.

LAMU lämnade 1991 slutrapport Vägar till välfärd i arbeteten
med översikt över utredningsarbetet och vad det resulteraten

3.4 Skrivelse från Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetarskyddsstyrelsen har i den skrivelse, nämns i utrednings-som
direktiven, uppmärksammat frågan skyddsombuds möjligheter fåattom
tillträde till arbetsställen och begärt komplettering arbetsmiljölagenav
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1991,denna punkt. I skrivelsen, daterad den 22på är mars gessom
följande bakgrund:

Det finns i arbetslivet arbetsställen, inte begränsa-många ärsom
till fast anläggning geografiskade sträcker sig överutan storaen

utförs olika tillfälligaområden. Inom dessa områden arbete på
enskildarbetsplatser. Arbetet ofta kortvarigt varje arbets-är på

tillfälligt inte eller endastplats. Det kan arbete, allsrentvara som
sällan återkommer. Ibland kan det regelbundet återkomman-vara

tillfälle.de arbete, endast kort tid vid varje enskilt Dettarsom
ständigfinns också k ambulerande arbete, bedrivs unders som

förflyttning, och Ofta finns arbetsplatserna påpå vägart gator.ex
arbetsställen.fasta eller tillfälliga driftsställen ingår i andrasom

Ibland finnas inte ingår ikan de dock på platser något annatsom
arbetsställe.

installations-,Exempel detta olikaarbeten slag slagpå ärav av
vissa arbetentillsyns-, underhålls- och reparationsarbeten samt

verksamheten harinom byggbranschen. De företag driversom
olikaofta fast driftsställe, varifrån till dearbetstagarna utgårett

företag uteslutandetillfälliga arbetsplatserna. Det finns också som
verksamhet tillfälligabedriver arbetsplatser.på

slaginom arbetsställen dettaDen lokala skyddsverksamheten av
arbetsställenhar uppgift påpå många sätt är svårare änen som

Arbetsgivaren ändåmed endast fasta driftsställen. har samma
behövsarbetsgivare vidta de åtgärderandra att somansvar som

olycksfall. Förför från ohälsa ochskydda arbetstagarna attatt
särskildaklara denna uppgift arbetsgivaren behöva byggakan upp
tillfälligarutiner arbetsmiljön de olikasäkerställer påattsom

skyddsåtgärder vidtasocharbetsplatserna granskas och bedöms att
medinnan påbörjas Samordning kan också behövasarbete där.

eventuella andraden arbetsgivare råder driftsstället ochöversom
arbetsgivare där.

kan förSkyddskommittéer skyddsombud arbetsställetoch på att
arbetsplatserna. Dettafullgöra sitt uppdrag behöva besöka de olika

Styrel-arbetsmiljölagen.ingår då givetvis i deras uppgifter enligt
arbetsgi-haft anledning framhållahar vid flera tillfällen attattsen
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enligt 6 arbetsmiljölagen skyldigkap. skyddsom-är attvaren ge
ledighetbud den behövs för sådana besök.som

På tid har problem i detta verk-dykt slagett annatsenare upp av
samhet. Det har kommit fram flera uppgifter skyddsombudattom
hos entreprenadföretag, driftsställenhar velat besöka därsom
företagets personal utför arbete, har nekats tillträde den arbets-av
givare råder driftsstället. Skyddsombuden därige-över harsom

hindrats arbetsmiljönbevaka vid entreprenadarbetena.attnom

Problemen har förekommit bl.a. byggarbetsplatser där skydd-på
sombud hos målare, plåtslagare och elektriker till-vägratst.ex.
träde huvudentreprenören. Andra exempel trafikföretagärav som

tillträdevägrat för skyddsombud förhos klotterbort-entreprenörer
tagning, gruvföretag tillträde förvägrat skyddsombud hossom
byggnadsentreprenörer fabriksföretagoch tillträde förvägratsom
skyddsombud hos städentreprenörer. Problemen har gällt både
lokala och regionala skyddsombud.

3.5 Enkät

Utredningen har i till yrkesinspektionensenkät olika distrikt betten
inspektionen redovisa sina erfarenheter beträffande tillsynen arbets-av

förmiljön entreprenadanställda, inhyrd arbetskraft och andra grupper
arbetar på främmande arbetsställen.som
enkätsvarenl konstateras det sällan existerar arbetsmiljö-att

problem för anställda vid entreprenadföretag småföretagareoch försmå

arbetar Problemen påtagligaentreprenörer. mestsom som synes vara
tillfälliga arbetsställen intepå små byggnadsplat-ärgemensamma som

Samtidigt arbetsmiljölagen i föroch för sig stödattser. anses ger
tillsynsmyndigheterna ingripa.att

Utvecklingen arbetsställen positivpå större sägsgemensamma vara
det tillnär gäller leva samordningsansvaret. flera yttrandenlatt upp
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konstateras samtidigt okunskap arbetsmiljölagens hithörande be-om
stämmelser på små arbetsstsällen.gemensamma

Såväl användning entreprenader uthyrning arbetskraftav som av
ökar enligt vad påpekas i del yttranden. En klargörande be-som en

omstämmelse arbetsledningens betydelse för arbetsmiljöansvaret efter-

lyses.

I yttrandena nämns också särskilda arbetsmiljöproblem finns föratt
distributionsarbetare, inhyrdresemontörer, städpersonal, diverse servi-

cepersonal och andra helt eller delvis arbetar främman-pågrupper som
de arbetsställen. Det konstateras möjlighet dock finns för tillsyns-att
myndigheterna ingripa med stöd 7 kap. 8 eller 9 §§.att av

I yttrandena berörs endast undantagsvis skyddsombudens skydds-och
kommittéernas möjligheter främmandepå arbetsställen. Enligtatt agera

yttrande har det dock framkommitett praktiska problem för skyddsom-
bud i exempelvis städföretag Enligt yttrande är detatt ett annatagera.
å andra sidan känt skyddskommittéerna inom byggverksamhetenatt

tagit utomstående arbetstagares problem.upp

3.6 Intervjuer m.m.

Utredningen har genomfört antal intervjuer företrädaremed förett
fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Intervjuerna har
gällt frågor arbetsmiljöansvar i samband med entreprenadverksam-om
het, uthyrning arbetskraft och liknande. Härvid har de intervjuadeav

följande.uppgett
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Svenska byggnadsarbetareförbundet:

Vid inhyrning arbetskraft kan det svårtav utöva säkerattvara en
arbetsledning, eftersom inhyraren har dålig kännedom den inhyrdesom
förkunskaper och därför förutsätter för mycket när det gäller förmågan

själv akta sigatt för faror. lnhyraren kan vidare när det gäller special-
arbetare ha dålig kunskap utrustningen och arbetsoperationen.om

Bristen kan också ligga hos det uthyrande företaget i form dåligav
utbildning den uthyrda personalen.av

Vid entreprenader är det i första hand fråga samordningsproblemom
med verksamhet arbetsstället.påannan

Bland konkreta problem byggarbetsplatsenpå kan nämnas byggnads-
ställningar. Det finns här ofta överentreprenör råder över plat-en som

och tillhandahåller ställningensen underentreprenörens folk som
arbetar där. Ibland används ställningen flera entreprenörer. I bildenav
finns också ställningsbyggarföretag.ett Samordningen mellan dessa
företag är ofta bristfällig. Ställningen ändras ofta olika företagav som
använder den. Det företag råder över ställningen har intesom alltid
kunskap de olika krav ställningenom behöver uppfylla försom olika
arbeten skall utföras.som

Ett mycketannat vanligt problem är kemikalier. Det kan sigröra om
kemikalier finns på platsen dit byggnadsarbetarnasom kommer, t.ex.

industri där byggnadsarbeteen utförs. Det kan också röra sig kemi-om
kalier byggnadsföretagett försom med sig.

Svårigheterna ökas de regionala skyddsombudattav företrädersom
anställda hos andra företag än det, råder på platsen, inte har till-som
trädesrätt dit.
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förbund:Fastighetsanställdas

främmandeofta påStädpersonal arbetarFastighetsservicepersonal och

arbetsuppgifternämndademellanGränsenarbetsställen. gruppernas
s.k. indu-industristädning,dettaexempel på ärflytande. Ettkan vara

oljespillkemikalie- ochsaneringinnebärstrisanering, m.m.avsom
förskyddsutrustningpersonligbehovetväsentligt problem ärEtt av

Personalen rörkemskyddsdräkt.arbetsstället,speciella risker på t.ex.
vanligt denarbetsställen. Det ärfrämmande attofta olikasig mångapå

kanriskervilkauppfattningdåligarbetsgivaren har somomenegna
saknarbesöker och ävenpersonalenarbetsställenolikafinnas på som

skyddsutrustningsärskildatillhandahålla denpraktisk möjlighet somatt
saknasarbetsställetskyddsregler påInformation allmännabehövs. om

skall bäras.kemskyddsdräktriskzoner ochofta t.ex. varomom
för denpersonalutrymmenbristen utom-påvanligt problem ärEtt

omkläd-tilltillgångväsentligt hapersonalen. Det kanstående attvara
innebärservicearbeteellerstäd-vidnings- och tvättrum t.ex. som

oljespill.ellerkemikalierkontakt med

finnsDetföljande sägas.kanstädningsarbetebeträffandeSpeciellt

i underlägeoftaärarbetstagarnaDessa ochstädföretag.många små
städpersonalenoftasaknarindustristädningVidkunderna.gentemot

andraallaanvändsskyddsdräkt,skyddsutrustning,den avt.ex. som
konkurrens-städföretagenovanligtintedär. Detarbetar är att avsom

skallstädarnakundernaOfta bestämmerrisker.lockas attskäl att ta
ochfinns platsen motrengöringsmedel, påanvända svararsomsom

utrustningen,ellerlokalenaktuellaför dengällerspeciella krav som
l mångainnebär.medlenriskersärskildadeupplysesdetutan att om

städskrubb,ävenomklädnings- och tvättruminte bara utanfall saknas
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utslagsvask 0.d. Lokalerna kan i sig innebära risker, för fall.t.ex.
Tillträdesleder fasta 0.d. kan i bristfälligt skick.stegar vara

Svenska kommunalarbetarefärbundet:

Kommunalarbetareförbundets medlemmar berörs frågor gällerav som
utlåning arbetskraft dels fast anställda platser ditpå inhyrdav som
personal kommer, dels kommuner lånar kommunalanställ-attgenom ut
da till kommunalat.ex. bolag.

I det förstnämnda fallet kan det sigröra maskinert.ex. om som
hyrts med förare eller skötare, elservicepersonal, fastighetstekniska
vaktmästeritjänster, service medicinteknisk utrustning sjukhuspåav

Den icke-anställda personalen kan oftam.m. inhyrd på t.ex.vara
årskontrakt och till förfogandestå för arbeten anvisas efterhand.som
Arbetsledningen kan eller mindre direkt. Inhyrd personalvara ärmer

vanlig allapå områden. Användningennumera inhyrd personal ökarav
kontinuerligt. I fallmånga kan det handla tidigare anställdaom som av
arbetsmarknadsskäl bildat enmansföretag.

Även uthyrning frånpersonal kommunala förvaltningar tillav ex-
empelvis kommunala energibolag har ökat i omfattning. Det kan röra
sig personal för elunderhåll, linjedragningom etc.

Ett problem vid inhyrning arbetskraft kan ofta inhyrarensav attvara
arbetsledande personal har bristfälliga kunskaper speciella maskinerom
och arbeten utförs inhyrd personal varför arbetsledningsom ochav
samordning kan bli bristfälliga. I många fall upphör uppdragsgivaren

för säkerhetsfrågornaatt ta då anställdaansvar inhyrdersätts med
arbetskraft. Ofta informationenär riskerna på arbetsplatsen dålig.om
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Ett med inhyrdproblem då anställd personal ersättsannat attar
undandrar sig inhyraren enligt arbetsmiljölagenssamverkan regler

angående lokaler, anordningar eller arbetsorganisation.t.ex.

Svenska transportarbetareförbundet:

Förbundet har medlemmar inte vid transportföretagbara anställdasom
även väktare.utan t.ex.

Väktare kan arbeta stadigvarande och tillfal-på plats bådeen mera
ligt. När tillfällig oftaarbetet karaktär kännedomenär ärav mer om
faror platsen, fallrisker, dålig. kanpå Räcken,t.ex. stegar m.m. vara
i bristfälligt skick. Bevakningsuppdrag förekommer såväl inom indu-

strier på byggarbetsplatser. För väktaren ofta platsenär påsom som
nattetid riskernaär för andra arbetstagare kommerstörre änensam som

utifrån. Det finns därför behov den råder platsenpåett att tarav som
särskild hänsyn till väktarna tillträdesleder, o.d.det gäller räckennär

När det gäller anställda vid transportföretag problemen med last-är

kajer ergonomiskaoch välkända. Inte minst finns dettransportvägar

avlastning belam-problem och intransport skall ske i ellernär trånga

rade Problem kan grundäven uppstå påutrymmen. att utrymmenaav
inte för hjälpmedel behövsavpassade handtruckar eller andraär som
eller för de pallar godset Omlastning och hanteringlastatär på.som av

i alltför nödvändiga.gods kan härvid blitrångatungt utrymmen

Svenska skogsarbetareförburzdet:

Utvecklingen i i skalabranschen karaktäriseras övergång storav en
från arbetskraftanställd hos skogsbolagen till anlitande småentrepre-av

ofta tidigare sin maskin.nörer, anställda köpt Entreprenörerna ärsom
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oftast ensarnföretagare. Ibland förekommer flera delägare, ibland har

bildat aktiebolag. En mellanform s.k.är AT-ägande dåman en person
är anställd själv sin maskin.äger Ofta har entreprenörmen en som
tidigare varit anställd själv eller anställda.två Entreprenören elleren
hans anställda står ofta till förfogande för de arbetsuppgifter skog-som
sägaren anvisar och arbetar under dennes arbetsledning. Ibland sigåtar

entreprenörerna självständiga arbetsuppgifter.

På grund hård konkurrens oftaentreprenörerna väldigtav pressas
hårt. Detta leder till mängd belastningsbesvär med anledningstoren av
lång arbetstid i skogsmaskinerna. Andra problem till följduppstår av
bristande underhåll på maskinerna avsaknad personalbodar.samt av

I de flesta fall förekommer form arbetsledningnågon gentemotav
entreprenörerna. Ofta är dock arbetsledningsförhållandena oklara.

Byggförburldet och Entreprenörföreningen:

Småentreprenörer och inlånad arbetskraft har länge varit vanliga i
byggbranschen och blir allt vanligare. Det kan önskvärt iattvara man
lagtext klarare arbetsmiljöansvaret i förhållande till inlånadanger ar-
betskraft.

SAFs allmänna arbetsgivatförbund:

Anställda i städ- och serviceföretag möter problem främmandepå
arbetsställen. Ett exempel situationpå där riskerna mycketär storaen

s.k.är revisioner vid kemiska industrier då hela anläggningen stängs av
och gås igenom. Reparatörer och kan vid dessa tillfällen ståsanerare
till förfogande för arbeten i för dem okända miljöer. Ofta möjlig-är
heterna för den arbetsgivaren påverka förhållandena små.attegna
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Det förefaller inte orimligt lagstiftningsvägen arbetsmiljö-stärkaatt

förföretag anställda från andra företag. T.ex.ansvaret tar emotsom
borde i fall formmånga någon internkontroll hos beställareav en
krävas med avseende arbete utförs främmande arbetskraft.på Isom av

fallmånga år det endast beställaren praktiska möjligheterhar attsom
tillhandahålla adekvat personlig skyddsutrustning.

Sveriges verkstadsindustrier:

Inom verkstadsindustrin kan ioch underentreprenörerentreprenörer

flera led förekomma. Biltillverkning Elektriker, VVS-exempel.är ett

installatörer, mekaniker tillm.fl. hyrs ofta in förreparatörer, ståatt

förfogande under i verksamheten. kan förekommaDet ocksåtoppar att

förstärker specialister ingår imed olika slag ettman resurserna somav
arbetslag arbetstagare i det företaget. Arbetsledningsförhållan-av egna
dena kan ofta oklara.vara

Exempel situation med särskilda samordningsproblem in-på ären
stallation tillverkningsline, kringutrustning.robotar medt.ex.av en

Mycket viktigt informa-i dessa situationer initiativ tillär attatt tas

tion alla berörda, före-i form med de inblandadegärna mötenges av

tagen.

Skogs- och lantarbetsgivareförburtdet:

Utvecklingen iinom både skogs- anlitande alltoch lantbruk går mot

skalastörre i stället för fast personal. Entre-anställdentreprenörerav
kan iprenörerna skogsbruket avverkningsmaskiner, de kankörat.ex.

köra virke till eller de kan hämta vid Mera sällan detvåg väg. ärut

fråga traditionell avverkning med motorsåg.om
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Entreprenörer kan både anlitas för självständiga arbeten och tillstå
förfogande för efterhand uppkommande arbetsuppgifter. Problem upp-

oftastår med såväl arbetsledning samordning.som
frågal samordningsansvar saknas oftast någon är samord-om som

ningsansvarig när det gäller skogsbruket.

I lantbruket finns normalt lantbrukare råder platsenpå och ären som
samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen.

Förbundet har dessutom i skrivelse till utredningen hänvisat tillen
skrivelse till 1992 års arbetsrättskommitté angåendeen arbetstagarbeg-

utveckling inomreppets olika rättsområden.

3.7 Statistiska uppgifter

Utredningen har fåsökt fram statistiska uppgifter belyser ochsom om
i vad mån vissa är än andra för arbetsolyckorutsattagrupper mera
eller arbetssjukdomar beroende på anställningsform eller anknytning till
främmande arbetsställe. Några sifferuppgifter i dessa avseenden finns
inte i de källor redovisatssom ovan.

Inte heller utredningen har lyckats fram några siffror kanta som
läggas till grund för bedömningar i vad främmandemån arbetsstäl-av
len år särskild riskfaktor. Som exempel utredningssvårigheter-en påett

kan nämnas sammanställning statistiskana uppgifter från ISA-en av
enheten vid Arbetarskyddsstyrelsen. Uppgifterna grundar sig på antalet
anmälda arbetsskador bland städare 1990-91. Enligt sammanställningen

frekvensen anmälda arbetsskador ungefär dubbeltvar hög förså städa-
anställda olikapå fasta driftsställen för städarere anställda i städ-som

ningsrörelser, vilka sistnämnda får arbetaantas entreprenadanställ-som
da främmandepå arbetsställen. Detta kan knappast rättvisande.vara
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Anledningen till resultatet kan exempelvis olika grad noggrann-vara av
het fullgörandevad gäller anmälningsskyldigheten.av

3.8 Arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen

3.8.1 Inledning

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger enligt arbetsmiljölagen arbets-på

givaren. En viktig vid tillämpning sålunda delsutgångspunkt lagens är

tolka begreppet arbetstagare, dels fastställa skallatt att ansesvem som
arbetsgivare i förhållande till Samtidigt detarbetstagare. ärsom en

riktasuppenbart arbetsmiljökrav, skall få genomslag,de måsteatt om
har faktiska rättsliga möjligheter vidta åtgärdernågon ochmot attsom

till efterrättelse.

Inom den arbetstagarbegreppetsallmänna arbetsrätten fråganär om
utformning arbetsrättsligagrundläggande. En den centralaöversyn av
lagstiftningen arbetsrättskommitté dir.f.n. 1992görs årsav
1991:118.

3.8.2 Arbetsmiljölagens förarbeten

Arbetsmiljöutredningen, 1976:1SOU Arbets-slutbetänkandevars
miljölag ligger till 274 ff. dengrund för arbetsmiljölagen, s.ansåg att

praxis arbetstagare iutvecklats vid tillämpningen begreppetsom av
socialförsäkringslagstiftningen vägledandedelvis borde även närvara
det huvudområde. Ett arbets-gäller bestämma arbetsmiljölagensatt

tillgivaransvar typiskt med hänsynborde läggas på settpersoner som
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möjlig-organisatoriska förutsättningarna har godade och ekonomiska

infria Utredningen rekommenderade dennaheter motatt ansvaret.

vid tillämpning Som exempelbakgrund arbetstagarbegreppet. etten av
vidsträckt utredningen det fallettillämpning pekade på bl.a.på atten

grävmaskin anställdföretag från företag hyr in medett ett annat en
utredningen till handsförare. I sådant fall det enligtlåg nära attett

företag utförs ansvarigt för arbets-det uppdrag arbetetpå attanse vars
och dess anordningar betryggande från skyddssynpunkt.platsen är

Under remissbehandlingen invändebetänkandet Arbetsdomstolenav
det detta föreligga enhetlig begrepps-på områdeatt numera enanses

bildning kommer till Försäkringsdomstolens numerauttryck isom
Försäkringsöverdomstolens praxis i Arbetsdomstolensäven rätt-men
stillämpning. l den utredningen till syftena med arbets-mån hänsynav
miljölagen velat lägga dem inte betraktaäräven på attett ansvar som

arbetsgivare enligti andra arbetsrättsliga sammanhang bordesom
Arbetsdomstolen uttrycklig lagregel.sådan utvidgning skeen genom en

I propositionen 197677: föredragande depar-149 195 f. uttalades.
tementschefen bakomhan i princip delade de värderingar lågatt som
utredningens återgivna uttalanden. Emellertid det Arbetsdoms-var som
tolen påpekat begreppsbildningen iknappast möjligt, hänsyn tilloch av
andra rättsliga sammanhang i varje fall inte lämpligt, det åsyfta-nåatt

resultatetde tänja arbetsgivare Ibegreppen och arbetstagare.attgenom
stället pekade han bestämmelsen införd i 7 kap. 8 § arbets-på numera

miljölagen särskilt skyddsansvar för den råder överett ettom som
arbetsställe anförde:samt

Denne får visserligen inget för arbetsmiljönhuvudansvar utan
detta vilar fortfarande arbetstagarens arbetsgivare. Bestäm-på
melsen torde ändock tillsynsmyndighet tillräckligt vida möjlig-ge
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heter ingripa när i detatt diskuterade fallet arbete bedrivssom- -hjälpmed lånad personal och hyrd utrustning. inhyrandeDetav
företaget kan sålunda även i förhållande till denna personal bli
ansvarigt för arbetsplatsen och dessatt anordningar säkraär lik-

för beskaffenheten utrustning har hyrts.som av som

3.8.3 Lagstiftningen privat arbetsförmedling och uthyrningom
arbetskraftav

Enligt 1935 lagårs med vissa bestämmelser arbetsförmedlingom var
uthyrning arbetskraft form arbetsförmedling omfattadesochav en av
därför lagens arbetsförmedlingsförbud. Detta viladeav synsätt då på
föreställningen den inhyrda arbetskraftenatt underställd inhyrarensvar
arbetsledning och iäven övrigt arbetade under förhållanden intesom
avvek från vad normalt utmärker anställningsförhållande.ettsom

Genomgripande förändringar dettapå område skedde 1991år genom
lagen 1991:746 privat arbetsförmedling och uthyrning arbets-om av
kraft. Denna lag har helt nyligen lag medersatts av en ny samma namn
SFS 1993:440 vilken trätt i kraft den juli1 1993. De förändringar

är betydelse i detta sammanhang gjordes docksom redan i denav
förstnämnda lagen varför förarbetena till denna lag deär här börsom

intresse.vara av
I 1991 lagstiftningårs SFS 1991:746 och 747 uthyrningom av ar-

betskraft se promemorian Ds 1989:30 Arbetsförmedlingslagen en-
översyn, 199091 124 och Arbetsmarknadsutskottets betänkandeprop. :

20 genomfördes bl.a. den förändringen uthyrningnr arbetskraftatt av
skildes arbetsförmedlingsbegreppetut och legaliserades. Arbets-ur
givarbegreppet måste då klaras För åstadkomma detta infördesut. att i
lagen definition på uthyrning arbetskraft i vilken fastslogsen detav att
är uthyraren och inte inhyraren arbetsgivareär för den uthyrdasom
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arbetskraften. Med uthyrning arbetskraft enligt lagen rätts-av ettavses
förhållande mellan beställare och arbetsgivare innebären en attsom ar-
betsgivaren ersättning ställer arbetstagare tillmot beställarens förfogan-
de för utföra arbete hör tillatt dennes verksamhet. Att ställasom ar-
betskraft till beställarens förfogande innebär denne disponerar överatt
arbetskraften i olika hänseenden inklusive den direkta arbetsledningen.
Trots arbetsledningen liggeratt hos beställaren och detta vanligtvis
brukar kriteriumett på anställningsförhållandetungt byggervara lagen
alltså förutsättningenpå uthyraren denär är arbetsgivaren.att som

Det utesluter inte det även med den lagenatt kan inträffa attnya
exempelvis domstol med hänsyn till omständigheterna i det enskildaen
fallet finner inhyrarenatt är betrakta arbetsgivare.att Verksam-som
heten torde då inte längre betrakta uthyrningattvara utansom som ar-
betsförmedling. l propositionen s. 26 nämns exempel fallet attsom
anställningsförhållandet är så det inte uppfylleruttunnat de kravatt som

kunnamäste ställas på anställning eller det frågaär ske-atten om en
nanställning. I Arbetsmarknadsutskottets betänkande s. 20 tas ettsom

exempelannat enmansföretagare med kontoret fickan.på Vidare
gjorde utskottet följande uttalande:

För uthyrningsföretagatt skallett kunna betraktas arbets-som
givare någon avvikelse bör i detta hänseende inte göras från vad-

allmänt kännetecknar anställningsförhållandesom ett måste-enligt utskottets mening krävas företaget utövar denatt mer cen-
trala arbetsgivarfunktionen, såsom ledning fördelningoch av
arbetet. Det såledesär detta företag beslutar och tillnärtsom ex

arbetskraften skall hyras En sakvem är arbetstaga-ut. attannan
hannär utför arbete hos beställare tillfälligt kanren en vara un-

derkastad den arbetsledning. Därutöver bör företagetsenares
uppfylla de krav i allmänhet åvilar arbetsgivare i förhål-som en
lande till sina anställda med avseende på bl.a. anställningsför-
hållanden och anställningsvillkor. Brister det i detta hänseende är
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defini-arbetskraft enligt lagensinte fråga uthyrningdet om av
tion.

försi propositionen någraVarken i betänkandet eller resonemang om
viss situationföreller någonarbetsgivarbegreppet sättpå någotatt

skulle kunna delat.vara

promemorianyttrandeArbetarskyddsstyrelsens över3.8.4
1989:30Ds

30denremissyttrande dagtecknatframhöll i sittArbetarskyddsstyrelsen

tillämpning uthyrd arbets-arbetsmiljölagens påjuni 1989 frågoratt om
fortsatte:Styrelsenkraft centrala för styrelsens verksamhet.är

erfarenhet vanlig.styrelsensarbetskraft enligtUthyrning ärav
andraskrivbyráer ochberöring medStyrelsen har inte haft så stor

arbetsmiljöproblemDäremot harföretag inom kontorsbranschen.
inomarbetskraftuthyrningofta förekommit i samband med av

anläggningsverksam-ochtillverkningsindustrin inom bygg-samt
het.

grävmaskinmaskin,vanlig situationEn mycket är t.ex.att enen
arbetsuppgif-utföraförmobilkran, hyrs med förareeller attuten

situatio-företaget. Andraarbetsledning hyrandeunder detter av
förarbetskraft mellan företagtillfällig utlåningär ut-attavner
arbetskraftinhymingsysselsättningen ochjämna variationer i av

underhållsarbete.tillfälligt monterings- ellerför

yrkesinspektionen detfall har styrelsen ochI detta slag ansettav
arbetsgivare iarbetsledningendirektaföretag denutövar somsom

anställningsförhål-formellaarbetsmiljölagens mening detoavsett
landet.

i propositionenvidare uttalandenaArbetarskyddsstyrelsen framhöll att

till grund forde kan läggastill arbetsmiljölagen inte klarasåansetts att

den väg,omläggning praxis. Härtill komstyrelsens att somen av
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anvisats för ingripanden arbetsgivare hyr in främmandemot ar-som
betskraft 3 kap. 12 § 8 § arbetsmiljölagen, enligtoch 7 kap. styrel-

uppfattning inte framkomlig i praktiken. Styrelsen motiveradeärsens
sin uppfattning på följande sätt:

Rätten ingripa emellertid inte allmäntnågotatt motsvaras av
skyddsansvar för den arbetsställe. iråder Bestämmelsenöversom
3 kap. ll § numera 12 § arbetsmiljölagen innebär tvärtom att ett
sådant skyddsansvar inträder först tillsynsmyndighetnär ut-en
färdat förbud eller föreläggande företaget.det aktuellaett mot
Med hänsyn till de begränsade till tillsynsmyn-stårresurser som
digheternas förfogande inte realistiskt räkna medär det attatt
förelägganden eller förbud utfärdasdetta slag kommer annatattav

i fall.än enstaka I normalfallet därför skyldighetkommer någon
för inhyrandeden arbetsgivaren beakta den inhyrdaatt persona-
lens arbetsmiljö inte finnas dessa inte betraktasatt om som an-
ställda hos denne.

Man måste också räkna med uthyrning arbetskraft mycketatt av
ofta sker för korta tider tillsynsmyndigheterna hinner fåså inteatt
vetskap den mindre får ingripa förbudoch tid med ellerän attom
föreläggande. Mot denna sig arbetsmetodenbakgrund ännuter

orealistisk. Arbetarskyddsstyrelsen därför den endaattmer anser
praktiska möjligheten tillfredsställandeåstadkomma arbets-att en
miljö för inhyrd personal betrakta det företagär utövaratt som
den faktiska direkta arbetsledningen arbetsgivare i arbets-som
miljölagens mening.

Arbetarskyddsstyrelsen hemställde därför det klargjordes det inteatt att
finns hindernågot tillsynsmyndigheternas praxisnuvarande närmot att

det gäller inhyrd arbetskraft tillämpaskan i fortsättningen.även

I den proposition följde promemorian 199091: 124,på prop.som se
ovan gjordes inget uttalande det slag Arbetarskyddsstyrelsenav som
hemställt om.
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3.8.5 Närmare angående Arbetarskyddsstyrelsens praxis

I promemoria, överlämnats till utredningen Arbetarskydds-en som av
styrelsens företrädare i utredningen, har beskrivits styrelsens praxis i

situationer där arbetsgivare inte kan bestämma arbetsmiljön.över Ien
promemorian anförs bl a.:.

Tolkningsproblem kan ibland uppkomma den formelltnär ärsom
arbetsgivare eller eljest driver verksamhet i praktiken helt elleren
delvis saknar det bestämmande inflytandet arbetet. Detöver rör
sig här framför allt olika situationer.två typerom av

Till den fallhör där de utför arbetetypen närmastettena som
framstår företagare medan idet praktiken ärsom egna en upp-
dragsgivare eller beställare bestämmer arbetsuppgifterna ochsom
utövar arbetsledningen. Med i bilden ñmis ofta social elleren
ekonomisk beroendeställning förgör det de arbetandesvårtsom

sigmotsätta dennes krav.att

Den andra omfattar fall där arbetsgivare hyr eller lånartypen en
fleraeller anställda till företag där ställs underut deett annaten

det företagets arbetsledning. Ett exempel anställdär närannat en
sänds på tillfälligt uppdrag där arbetsledningen utövas någotett av
företag på platsen.

I situationer dessa slag saknar den formellt ansvarige arbets-av
givaren eller företagaren i praktiken möjlighet effektivt kon-att
trollera och påverka arbetsmiljön. Det kan befin-så hanattvara

sig långtpå frånavstånd den plats där arbetet utförs, hanattner
inte har sakkunskap arbetet eller ställninghans sådanäratt attom
han i praktiken följa vadmåste uppdragsgivaren eller beställaren
beslutar. Det har därför utvecklats praxis, enligt vilken arbets-en
givaransvaret enligt arbetsmiljölagen i falldessa läggs detpå
företag i praktiken bestämmer arbetsmiljön.översom
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Det s.k. sociala arbetstagarbegreppet

Denna praxis går relativt långt tillbaka i tiden och har delvis sina
irötter det s.k. sociala arbetstagarbegreppet och de särskilda

regler gällt för s.k. beroende uppdragstagare. Den vilar isom stor
utsträckning äldre praxispå från socialförsäkringsområdet.

l propositionen till arbetarskyddslagen prop. 2981948 berörs
arbetstagarbegreppet sid. 282.på Enligt departementschefen var
det inte möjligt uttömmande angiva innebördenatt detta be-av

helst frågan i viss utsträckning bedömasmåste medgrepp, som
hänsyn till ide det särskilda fallet föreliggande omständigheterna.
Det får därför liksom hittills ankomma rättstillämpningenpå att
närmare utforma begreppets innebörd. Därvid praxis i frågasynes

tillämpningen arbetstids- och olycksfallsförsäk-om av
ringslagstiftningen kunna tjäna till god ledning.

Under den tid då arbetarskyddslagen gällde, d årenv s
1948-1977, kom utvecklingen ansluta sig tillnära praxis påatt
socialförsäkringsområdet. Denna praxis beskrevs kortfattat i bro-
schyren Vem arbetstagareär från riksförsäkringsverket.

Situationen ändrades inte nämnvärt arbetsmiljölagensgenom
införande. Som berördes i styrelsens remissyttrande i lagstift-
ningsärendet angående privat arbetsförmedling ansågs de uttalan-

iden frågan fanns i prosositionen alltför och motsägel-som vaga
sefulla för kunna läggas till grund för ändringatt gällandeav
praxis. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen har därför
fortsatt tillämpa denna.att

Uthyrd eller utlånad arbetskraft

Stor betydelse har således fästs vid vilket företag i praktikensom
utövat arbetsledningen och därmed haft möjligheterstörst att
påverka arbetsmiljön. Detta har ibland medfört arbetsgiva-att som

i arbetarskyddslagens och arbetsmiljölagens mening harre senare
betraktats företag detän egentligenett harannat anställtsom
arbetstagarna. Denna praxis har efter hand kommit tillämpasatt
även denpå andra huvudtyp situationer beskrevsav som ovan.
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Svårigheter vid tillämpningen

Vissa svårigheter har dock uppkommit vid tillämpningen dennaav
princip. I och med arbetsgivaransvaret har ligga påatt ansetts ett
visst företag har detta detha hela och odelade föransetts ansvaret
de aktuella arbetstagarnas arbetsmiljö. Styrelsen har konsekvent

arbetstagare bara kan ha enda arbetsgivare medansett att en en
skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen och har vägrat att acceptera

uppdelning vissa liggadär delar skulle denpåansvareten av
formella arbetsgivaren och andra delar den till vilkenpå ansvaret
överflyttats.

3.9 Aktuella EG-regler

Ramdirektivet 89391

Det s.k. ramdirektivet 89391 innehåller regler för skydds-allmärma

arbetet inom företag och andra verksamheter. Det minimidirektivär ett

hindraroch således inte de enskilda har regler. Påsträngareatt staterna

ställen berör det förhållanden från utomståendetvå för personer
företag.

artikelI 10 behandlas information 2 i arti-till arbetstagarna. Punkt

keln säger arbetsgivaren platsen skall till arbetsgivare förpåatt attse
anställda i utomstående företag utför i det förstnämndaarbetesom
företaget skall få tillräcklig information bl.a. risker, skyddsåtgär-om
der, utrymning förstaoch hjälpen. Arbetsgivaren i det utomstående

företaget skall föra informationen vidare till arbetstagarna.

artikelI 12 2punkt arbetsgivaren platsen skall tillsägs páatt attse
anställda i utomstående företag räkningutför arbete för hans harsom
fått tillräckliga instruktioner i fråga risker arbetet i hansgällersomom
företag.



SOU 1993:81 Gemensamma arbetsställen 77m. m.

Det bör också nämnas artikel innehåller7 regler arbetsgi-att attom
skall särskilda eller fullgörutse uppgiftervaren organ personer som

gäller arbetsmiljön. Det ingetsågs direkt dessasom attom personer
och skall sig även arbetsmiljön för arbetstagareta frånorgan an utom-
stående företag, jämförelse med direktivet 91383 se nedanmen en

vid handen detta kan avsikten.attger vara
Direktivet började gälla i förhållande till medlemsstaterna fr.o.m. in-

gången 1993.ár För svensk del anpassningmåste ske till direkti-av en
och när EES-avtalet träder ivet kraft.om

Direktivet 91383

EG:s direktiv 91383 handlar arbetstagare tidsbegränsademedsom om
eller tillfälliga anställningsförhållanden minimidirektivår utgörett som

komplettering till bl.a. ramdirektivet när det gäller arbetstagareen som
tillfälligtär anställda eller tillfälligt anlitade från utomstående före-ett

Direktivet gäller enligttag. artikel 1 dels anställningar begrän-ärsom
sade till viss tid, viss uppgift e.d. dels inhyrning arbetskraften en av

är anställd hos uthyrarföretaget. Beträffande uthyrning gällersom
direktivet endast den situationen anställningen hos uthyrarföretagetatt

begränsadär till den tid uthyrningen varar.
Enligt artikel 3 i direktivet skall arbetstagare omfattas direk-som av

innantivet arbetet påbörjas informeras de risker de för.utsättsom
Informationen skall lämnas företagdet arbetet utförs dvs.åt,av som
vid uthyrning inhyrarföretaget.

Enligt artikel 6 skall de och enligt artikel 7 iorgan personer som
ramdirektivet har uppgifter gäller arbetsmiljön inom företagetsom
informeras vilka arbeten utförs tillfälligt anställda ellerom som av
anlitade inhyrda arbetstagare. Sådan information skall lämnas i den
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utsträckning behövs för dessa och skall kunnaattsom organ personer
genomföra sina uppgifter till förmån för alla utför arbete inomsom
företaget.

artikelI 7 punkt l stadgas inhyraren skall informera uthyrarföre-att

yrkeskunskaperde behövs och karaktären dettaget om som om av
arbete skall utföras. Uthyrarföretaget informationenskall lämnasom
vidare till arbetstagarna.

Enligt artikel 8 l skall inhyrarföretaget,punkt länge arbetetså pá-

för arbetsförhållandenagår, det inskränker detutan attansvara ansvar
uthyrarföretaget har enligt varje nationella lagstiftning. Medstatssom

arbetsförhållandena härvid enligtskall punkt 2 endast förhållan-avses
den har samband med säkerheten, yrkeshygienen och hälsan påsom
platsen.

Beträffande ikraftträdande gäller för ramdirektivet.samma som

Direktiv 9257 arbetsmiljön vid tillfälliga eller rörliga byggplatserom

minimidirektivEtt vidhälsa och säkerhet tillfälliga och rörligaom
byggplatser har antagits EG-rådet. Det är s.k.avsett att ettav vara
särdirektiv bygger ramdirektivet kompletterarpå och detta.som

Direktivet gäller enligt artikel 2 byggplatser där byggnads- eller

anläggningsarbete utförs. Det behandlar skyldigheter för byggherrar,

för byggherrens ställföreträdare project Supervisor, samordningsan-

svariga, arbetsgivare, företag anställda och arbetstagare.utan

Enligt artikel 3 skall byggherren ställföreträdareeller hans dels utse

eller flera samordningsansvariga, tilldels plan för de sär-atten se en
skilda skyddsregler gäller byggplatsenpå upprättas, dels detnärsom
gäller byggarbetsplatserstörre sända in anmälan projektet tillen om
behöriga myndigheter.
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Enligt artikel 4 skall byggherren eller ställföreträdaren till attse
allmänna principer för skyddet ohälsa och olycksfall beaktas vidmot
projektering och planering projektet. Detta gäller såväl arkitekt-av
arbetet och den övriga projekteringen organisatoriska frågorsom som
gäller olika arbetsuppgifter och stadier i arbetet.

Artiklarna 5 och 6 behandlar de samordningsansvarigas skyldigheter.
Samordningen gäller såväl under projekterings- och planeringsfasen

då byggnads- eller anläggningsarbetena genomförs.som De samord-
ningsansvariga skall på projekterings- och planeringsstadiet dels upprät-

den tidigare nämndata planen för skyddsregler, dels framställa doku-
med skyddsinformation.ment Under genomförandet arbetena skallav

de samordna skyddsåtgärderna i olika avseenden. Det betonas särskilt
artikel 7 de samordningsansvarigasatt inte på något sättansvar upp-
häver arbetsgivarnas, byggherrens eller hans ställföreträdares ansvar.

artiklarnaI 8 och 9 beskrivs arbetsgivarnas skyldigheter. Artikel 10
behandlar arbetsmiljöansvaret för företag anställda. Samverkanutan
mellan arbetsgivare och arbetstagare behandlas i artiklarna ll och 12.

3.10 Utredningens överväganden och förslag

3.lO.1 Inledning

De arbetsmiljöproblem beskrivits i de inledande avsnittensom avser
förhållanden har anknytning sinsemellan. De gäller situationersom en
då arbete utförs främmandepå arbetsställe, dvs. arbetsställe överett
vilket någon råder än den arbetspresterande eller dennesannan parten
arbetsgivare. I huvudsak detrör sig följande olika slags fall.om
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Det kan fråga entreprenadförhållanden.vara om
fallDet kan gälla då i sitt arbete tillfälligtnågon kom-annars mera

i kontakt med arbetsställen, den arbetspresterandevaröver partenmer
eller hans arbetsgivare inte råder.

inteDet klart särskilja nämnda inte heller de förhållandengår ochatt

vilkaunder vartdera arbetet bedrivs. I båda fallen utförs emellertid

arbetet arbetsställe i mindre utsträckningpå ellerstörre utgörett som
för fleraarbetsställe företag.gemensamt

Vidare arbetssituationen för anställda hos arbetsgivareavses en som
hyr eller lånar arbetskraft till företag. De anställda därstårut ett annat

till förfogande för utföra arbetsuppgifter under det främmande före-att

arbetsledning.tagets

inledandeI de avsnitten har också aktualiserats fall där den arbets-

presterande utför arbete hos företag och frågandär ärparten ett om
han skall anställd hos detta företag med de konsekvenser detanses som

Ärhar för arbetsmiljöansvaret. han inte anställd detäratt anse som
ifrågavarande arbetsstället tydligen för fleraarbetsställegemensamtett

företag.

3.10.2 Samverkan och samordning arbets-på gemensamma
ställen

20Under de arbetsmiljölagens bestämmelserårca som om gemensam-
arbetsställen varit i kraft inte innebördenhar det sällan anmärkts attma

Återkommandebestämmelserna oklar. har varit synpunkterär attav
den samordningsansvariges skyldigheter preciserasborde samt att

i olika avseenden borde läggas företag harpå det bästansvaret som
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förutsättningar infriaatt Enansvaret. synpunkt har varitaxman att
arbetsmiljölagen måste yrkesinspektionen möjligheter ingripage att
även företag verksamhetmot innebär risk för andravars än egna ar-
betstagare.

Liknande uppfattningar kommer till uttryck i de och inter-rapporter
vjuer redovisats i det föregående.som

Det är naturligt det främstatt är svaghetema betonas när önske-som
framställsmål ändringar i reglering. Utredningenom deten anser

dock viktigt konstateraatt bestämmelsernaatt arbets-om gemensamma
ställen, infördes 1973 i arbetarskyddslagensom och sedan överfördes
till arbetsmiljölagen, har haft positiv betydelse.stor Med stöd dessaav
bestämmelser har bättre ordning från arbetsmiljösynpunkten kunnat
etableras på arbetsställen där flera företag driver verksamhet. Under
utredningsarbetet har förstöd denna uppfattning vunnits både hos
arbetsmarknadens och Ävenhos Arbetarskyddsstyrelsen.parter enkäts-

från yrkesinspektionenvaren talar i riktning.samma
Det finns samtidigt enligt utredningens uppfattning i väsentliga

stycken fog för kritiken bestämmelsernamot arbets-om gemensamma
ställen. Utredningen vill i detta sammanhang erinra det vid tidenattom
för tillkomsten bestämmelsernaav arbetsställen fannsom gemensamma

tendens formuleraatt innehålleten i rarnlagstiftning med hjälpen av
motivuttalanden tillutan innehålletatt komatt till uttryck ise lagtex-
ten.

1 det följande redovisas vissa motivuttalanden i frågor aktua-som nu
liseras kritiken bestämmelsernaav mot arbetsställen.om gemensamma

Den grundläggande bestämmelsen arbetsställenom gemensamma
finns i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen.numera Enligt uttalande i prop.
1973:130 172 avsågs med den ursprungligas. bestämmelsen, som
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skyldighet föruttryckanuvarande, bl.a.denöverensstämde med att en
verksamhetsinintearbetsställeföretagen på attgemensamt genomett

risk förfördärarbetarnågondär utsättaanordningarnaeller som

olycksfall.ellerohälsa
i 3reglerasarbetsställensamordningsansvaret på nugemensamma

i desssamordningsansvaretInnebördenarbetsmiljölagen.§kap. 7 av
byggplatserendastdåavsågsamordningsansvaretformursprungliga

enligtArbetsmiljöutredningenföljande sättpreciserades på en sam-av
105-106:1973:130manfattning i s.prop.

ohälsa ochskyddtillåtgärdersamordning motförAnsvaret av
byggnadsverksamhet börarbetsställe förolycksfall på gemensamt

åliggerdetinnebäraalltframförmening attutredningensenligt
ochbyggaarbetsgivarenellerbyggherren attansvarigeden upp

skyddsarbete ibedrivaförorganisationlämpligför attensvara
anförinnebördsamordningsansvarets ut-Rörandesamverkan.

samordningenförRiktlinjernaföljande.bl.a.dessutomredningen
ellerbyggherremellansammanträdevidfastställasbör gemensamt

entreprenö-anlitadeochsamordningenförhanden attutsett svara
efter det entrepre-sammanträde bör äga attsnarastDetta rumrer.

förbe-eljesteller påsammanträdet ettVidblivitnörerna antagna.
lämpligtträffasöverenskommelsebörstadiumredande organom

samordningförviktig delEnsamverkan. ansvaret avför av
arbets-skildadetidsmässigt planerabörskyddsåtgärder attvara

inte uppstårolycksfallsriskerhälso- ochverksamhet sågivarnas att
arbets-sammanstöterarbetenolikagrundpå att gruppersav

planeringen stämmerföljaocksågäller sedanDet attplatsen. om
vidarebörsamordningsansvaretIjustera denna.vid behovoch

skydds-ochordnings-allmännaskyldighet tillseligga attatten
bevakagälladetkanBl.a. attutfärdas. attarbetsställetförregler

läkarbesiktningläkarundersökning ochföreskriftererforderliga om
ansvarigesamordningenför attdenåliggabörDetmeddelas.

allmännatillocksåombesörja ellerlåta attsjälvantingen se
försorgdennesGenomunderhålls.utförs ochskyddsanordningar

för olikaskall ståarbetsgivarevilkaklartvidare görasmåste som
Beträffandearbetsstället.skyddsanordningar påspeciellaslags

arbets-användas påskall gemensamtanordningar,slagsolika som
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ställe och för vilka särskilda föreskrifter gäller besiktning ochom
provning, bör det kunna ligga i samordningsansvaret ha över-att
inseende över kontroll skeratt anordningen behörigenär be-att
siktigad och provad. Motsvarande bör kunna gälla i fråga om
överinseende och kontroll förares kompetens.av

Föredragande departementschefen godtog vad Arbetsmiljöutredningen
anfört beträffande den närmare innebörden samordningsansvaret påav
byggarbetsplatser tillade prop. 1973: 130samt 174:a.a.s.

Det bör understrykas de viktigaste uppgifternaatt för denen av
samordningsansvarige blir så behov därav kanatt förutsessnart ta
initiativ till lämpligt tillskapasatt förett handläggning deorgan av

skyddsfrågorna under arbetstagarnasgemensamma medverkan.
Med anledning vad anförts under remissbehandlingen villav som
jag också framhålla samordningsansvaret självfalletatt gällamåste
även beträffande frågor personalutrymmen och Sanitära anord-om
ningar.

I proposition 197677:l49, där samordningsansvar föreslogsett även
för den råder över fast driftsställe, anfördesett följandesom s. 236:

Fortifikationsförvaltningen har i sitt remissyttrande anfört deatt
föreslagna bestämmelserna samordningsansvar fastpå drifts-om
ställe bör preciseras. Jag vill med anledning härav framhålla iatt
samordningsansvaret för den råder fastöver driftsstålle bör,som
på sätt redan falletär beträffande byggherressamma som ansvar,
ligga skyldighet allt efter behovet byggaatt ochen förupp svara

lämplig organisation för bedriva skyddsarbete ien att samverkan.
Självfallet härvid inte något enstaka arbete utförsavses påsom
arbetsstållet den inte är anställd där. En viktig delav som av

för samordning skyddsåtgärderansvaret vidareär tidsmäs-av att
sigt planera de skilda företagens verksamhet så hälso- ochatt
olycksfallsrisker inte uppstår på grund olika arbe-attav gruppers

stöter Genomten den samordningsansvariges försorgsamman.
skall också klartgöras skall för olikastå slags skyddsa-vem som
nordningar arbetsstället.på
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följande bedömning.för sin delArbetsmiljölagsutredningen gör

för tillämpningenvarit vägledandeuttalandena haråtergivnaDe

arbets-bestämmelsernasedanunder den tid gått gemensammaomsom
svävande ilagtexten ärkan dock konstaterasställen infördes. Det att

därför naturligtDettill tillämpning årförhållande den attavsetts.som
kan förstärkasoklara och dettakan upplevasbestämmelserna attsom

motivuttalan-mellan lagtext ochallteftersom När sambandetgår.åren

tiden eller mindreuttalanden medinte påtagligt kan sådanaden är mer
bestämmelsernytillkomnagenomslagskraft under lagermista sin av

motiv.jämte

mening åstad-reglering enligt utredningensändamålsenlig kanEn

preci-arbetsställenkommas skyddsansvaret påatt gemensammagenom
uttalades vid tillkomsten. Dei motivmed utgångspunkt de somseras

arbetsställen,regleringönskemål ändrad på somgemensammaom
till-i väsentligtavsnitten, kan därigenom alltspeglas i de inledande

förtydliganden i syftedärför följandeUtredningen förordargodoses. att

arbetsmiljönförbättraförpliktelserna därigenom påklargöra och ge-

arbetsställen.mensamma

arbetsställedriveroch verksamhet påVar ett gemensamten som
anordningarverksamhet jämtetill han inte sinskall att genomse

olycksfall.ellerarbetar där För ohälsautsätter någon som

övrigt redan Arbets-förUtredningen vilketnoterar -
1973: 130 104tidmiljöutredningen gjorde sin prop.på atts. en-

inskränka varjesjälvfallet inte fårinnehållbestämmelse dettaav
arbetstagarna.dearbetsgivares gentemot egnaansvar
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Den samordningsansvarige skall till samordning skerattse av
arbetet med förebygga risker för ohälsaatt och olycksfall på ett

arbetsställe.gemensamt

Av bestämmelse med denna utformning framgår enligten utred-
ningens mening klarare förän närvarande den samordningsan-
svariges skyldighet allt efter behovet byggaatt och förupp svara

lämplig organisation för bedriva skyddsarbete ien att samverkan.
En sådan bestämmelse förutsätter också på något tydligare sättett
än gällande bestämmelse det klargörsatt skall ñrståvem som
olika slags skyddsåtgärder och skyddsanordningar på arbetsstället.
Detta uppenbart uttrycklig lagbestämmelse,utan eftersomsynes
det enligt den förordade utformningen just är olika företags
skyddsarbete skall samordnas.som

Den samordningsansvarige skall till företagens verksamhetattse
på arbetsstället tidsmässigt planeras ohälso-så och olycksfalls-att
risker inte uppstår på grund olika arbetenatt stöterav gruppers
samman.

Den förordade bestämmelsen tillbakagår på tidigare motivutta-ett
lande se detta avsnitt. Den uttryck för viktigovan delger en av
samordningsansvaret.

4. Den samordningsansvarige skall till de åtgärder vidtasattse som
behövs från skyddssynpunkt med hänsyn till flera bedriveratt
verksamhet på arbetsstället.
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preciserasåtgärderinte samtliga tänkbaraSjälvfallet kan som

sistnämnda slag. Atti bestämmelseinnefattas gemensammaaven
ligger inom samord-ochtillträdesleder transportvägarställningar,

till denmotivuttalandenaredanframgårningsansvaret ur-av
skyddsåt-Andra exempel påse ovan.sprungliga bestämmelsen

utfárdandekanbehov,frångärder, utgår varagemensammasom
arbetsstället, underhållskyddsregler förordnings- ochallmännaav

arbets-verksamheterna pái fleraställningar behövs avsomav
arbetsstället.inomsandningstället och vägarav

bevakninginnefattas ocksåbestämmelsenförordadeI den attav
övrigarisker för påinnebärutförs sättarbeten inte på ett som

tidigare motivuttalande-i deexempel nämnsarbetsstället. Ett som
för flerariskkran kan utgöraåtgärder i frågaär ensomom enna

besiktigadbehörigenintearbetsstället, den ärverksamheter på om
överinseendehasamordningsansvaret hörTilloch provad. ettatt

inteuppfyllda. Beñnnsföreskrifter såärhithörandeöver att vara
sarnordnings-efter anvisning dentillfallet inte dettaoch rättas av

användsintetill kranenansvarige, det dennesär attattansvar se
yrkesinspektio-hand fårI sistaarbetsstället.detpå gemensamma

konse-mening allt dettautredningens ärin. Enligtkopplas ennen
samordnings-åvilarbevakningsskyldighet, dendenkvens somav

förutsätts i slutetden anvisningsrättansvarige, och para-avsom
preciseringar iytterligareNågrasamordningsansvar.grafen om

erforderliga härvidlag.intelagtexten synes
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Den samordningsansvarige skall till personalutrymmen ochattse
Sanitära anordningar inrättas i den omfattning behövs medsom
hänsyn till dem kan uppehålla sig på arbetsstället.antassom

Även sådan bestämmelse tillbakagår de tidigarepå motivutta-en
landena. Den utgör på den sanitära sidan motsvarighet till denen
under föregåendenärmast punkt förordade bestämmelsen. I båda
fallen är det fråga den sarnordningsansvarigeatt skall bevakaom

behov tillgodoses.att gemensamma

3.10.3 Ett särskilt rådighetsansvar

Bestämmelsen särskilt skyddsansvar förett den, råder överom ettsom
arbetsställe, tillkom främst för yrkesinspektionen möjlighetatt ge att
ingripa missförhållanden fastapå driftsställenmot vid lastkajer o.d. där

från andra företagtransporter semottas 1973:130 175 ochprop. s.
209 1976772149 270samt och 423.prop. s.

Den skyddade kretsen beskrivs i den nuvarande bestämmelsen i 7
kap. 8 § arbetsmiljölagen bestå dem arbetar på arbetsställeettav som

arbetstagareutan att i förhållande till den råder över arbets-vara som
stället. Enligt 1973:130 175 detär därvid många gångerprop. s.
fråga arbetsställe.ett I övrigtgemensamt ingetom sägs gränsenom

begreppet arbetsställe.mot Rubriken Gemensammagemensamt arbets-
ställen används i frågaäven de rädighetsfallen s. 172.om rena

I fråga korrespondensen mellan bestämmelsernaom om gemensam-
arbetsställen och bestämmelser i 7 kap. 8 § det intressantma är att

konstatera den, enligt 7 kap. 8att § råder på arbetsställe, isom ett
regel är densamma enligt 3 kap. 7 § är ansvarig för samordningensom
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på arbetsställe. Den samordningsansvarige har såledesett gemensamt

enligt ilagtextens lydelse 7 kap. 8 § generellt skyddsansvar för allaett

arbetar sidanpå arbetsställe. Detta andrastämmer áett gemensamtsom
inte med motiven till inte förenligtbestämmelsen och heller medär

regleringen samordningsansvaret i 3 kap. 7av
Som Arbetarskyddsstyrelsen framhållit i sitt remissyttrande över pro-

memorian Ds 1989:30 prakti-se avsnitt 3.8.4 begränsas emellertid i

tillämpligheten förstken 7 kap. 8 § skyddsansvar inträderatt ettav av
tillsynsmyndighet utfärdat förbudnär föreläggande ellerett ett moten

det aktuella företaget. Denna begränsning får enligt utredningens upp-
fattning sammanhänga med bestämmelsens lydelse är såantas att gene-
rell precisering behövs i form tillsynsmyndighet med-att atten av en
delar beslut i enskilt fall.ett ett

Förutsättningen för bestämmelserna arbetsstäl-att om gemensamma
len i 3 kap. 6 och 7 §§ arbetsmiljölagen tillämpliga detskall är attvara

sig arbetsställe Om-rör där flera samtidigt driver verksamhet.ettom
fattningen härvidden verksamhet arbetsstället saknarutövas påav som
betydelse. Rådighetsbestämmelsen viss iinnefattas därför i be-mån

stämmelserna arbetsställen.om gemensamma
Mot denna bakgrund kan det till början ifrågasättas inte deen om

fall i rådighetsbestämmelsen arbetsmiljborde i tassom avses upp
i samband övrigamed bestämmelser arbetsställen.om gemensamma
För särbehandling sigtalar dock det i rådighetsfallen röratten om
speciella anordningar åtminstone i första hand avseddaär attsom an-
vändas inte viss utför arbeten pågemensamt utan ettav en grupp som
främmande arbetsställe. Vidare ytterligarekan de skullesägas att tynga

bestämmelsen ifrågavarandesamordningsansvar deävenom om nu
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fallen där. Den nuvarande systematiken börtogs därför enligtupp
utredningens mening bibehållas.

Däremot är det angeläget söka precisera bestämmelsen i 7 kap.att
8 denså kan tillämpas denatt avsedda innebörden förmedlasutan att

yrkesinspektionen via föreläggande eller förbud.ettav
Tanken bakom 7 kap. 8 § är det behövs särskilt skyddsansvaratt ett

hänsynmed till de arbetar främmandepåatt arbetsställe kanettsom
beroende anordningar vilkaöver bara den disponerarvara av som

råder arbetsstället.på Detta gäller i huvudsak anordningar fastaärsom
tillbehör till byggnad, utslagsvasker för Städpersonal, eller tillt.ex.en

markområde, lastkajer.ett Det kan också gällat.ex. mobila last-t.ex.
anordningar tillhandahålls dem arbetar därsom utan attsom vara ar-
betstagare i förhållande till den råder arbetsstället.på Avseddasom
anordningar kan beskrivas fasta eller tillhandahållna anord-som armars
ningar.

Utredningen förordar sålunda bestämmelsen särskilt rådig-att ettom
hetsansvar får den utformningen den råder över arbetsställeatt ettsom
åläggs till det arbetsställetpå finnsatt sådana fasta ellerse annars
tillhandahållna anordningar den, arbetar däratt utan attsom vara ar-
betstagare i förhållande till honom, inte för riskutsätts för ohälsa eller
olycksfall. Bestämmelsen bör med denna utformning införas direkt i 3
kap. allmänna skyldigheter.om

Utredningen erinrar samtidigt de olika åligganden ingår iom som
för dem driveransvaret verksamhet på arbetsställe.ettsom gemensamt

Dessa aspekter har utvecklats i avsnitt 3.10.2. De aktuellaär i deäven
sammanhang i speciellt avseende reglerasett bestämmelsensom av om

särskilt rådighetsansvar.ett
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3.10.4 Skyddsansvar för inhyrd arbetskraft

arbetsmiljölagenHuvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt på

arbetsgivaren. fråga uthyrd arbetskraft aktualiserasI ansvaretom

för individin-arbetsgivaren i första hand vid långsiktiga krav på

riktad utbildning,arbetsmiljö- och arbetsutvecklingsplanering,

sigmedförd utrustning, rehabilitering Krav, hänför tillosv. som

den lokala arbetsledningen förhållandena platsen, ligger detoch på

däremot till hands rikta det företag i verk-närmast att mot vars

samhet direkta arbetsledningenden utövas.

lagstifta-De uttalanden, i avsnitt 3.8.2, avspeglaråtergettssom

svårighet i arbetsmiljölagen för effektivaunderlagattrens ge

ingripanden vidtaden har de praktiska möjligheterna attmot som

lösning ochbehövliga arbetsmiljöåtgärder. För få rimligatt en

principersamtidigt inte bryta gällande arbetsrättsligamot annars

valde i fråga inhyrd arbetskraft hänvisa till bestäm-attman om

melsen för det arbets-skyddsansvar den råder överettom som

ställe där utförs.arbetet

Bestämmelsen rådighetsansvar har emellertid visat sigom vara

otillräcklig för arbetsmiljökrav till skydd för inhyrdstödsom

arbetskraft. tillkom, i avsnitt 3.10.3,Bestämmelsen nämntssom

främst för yrkesinspektionen möjlighet ingripaatt att motge

missförhållanden fasta driftsställen vid lastkajer o.d. därpå trans-

från företag. Det alltså fråga situationerandra ärporter mottas om

fleradå företags verksamheter berör arbetsställe. Det framstårett

inkonsekvens i 8 § arbets-bestämmelsen 7 kap.attsom en
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miljölagen motivuttalanden gjordes tillämplig även pågenom

arbete utförs inhyrd arbetskraft under lokal arbetsledning.som av
Denna inkonsekvens i regleringen kan förklaring till attvara en

tillsynsmyndighetema undvikit åberopa bestämmelsenatt om
rådighetsansvaret vid arbetsmiljöbrister i samband med inhyrd

arbetskraft.

Vidare behöver det arbetsledande företaget alls inte iden-vara
tiskt med den råder över arbetsstället. Den råder kansom som

industri där byggnads-t.ex. eller servicearbete utförsvara en
medan det företag utövar arbetsledning år entreprenörs-som ett

Ävenföretag i sin anlitar inhyrd personal. såtillvidatur kansom
följaktligen den ifrågavarande bestämmelsen otillräckligvara som
grund för ingripanden.

Mot denna bakgrund förordar utredningen det i lagen införsatt
särskilt skyddsansvar förett den hyr in arbetskraft. Bestäm-som

melsen bör skyldighet för den i sin verksamhetavse en som an-
litar uthyrd arbetskraft vidta de skyddsåtgärder behövsatt isom
arbetet.

3.10.5 S.k. beroende uppdragstagare

Med arbetsgivare och arbetstagare syftar arbetsmiljölagen dempå

är arbetsgivare och arbetstagare i civilrättslig mening.som Med

anledning de synpunkter angående uppdragstagares arbetsmiljö,av

redovisats i inledandede avsnitten, vill utredningen framhållasom

rättstillämpningen med avseendeatt detpå civilrättsliga arbets-
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utvecklingtagarbegreppet har kännetecknats fortgående motav en

Bergqvist-vidsträckt tillämpning begreppet se t.ex.en mer av

Lunning, Medbeståmmandelagen, 1986, s.44-56, och Lunning,

Anställningsskydd, 1989, 15 ff, 1992 supplement tillårssamts.

sistnämnda utveckling medförtkommentar, 17. Denna har atts.

de tillkallats beroende uppdragstagare, storgrupper, som numera

del omfattas arbetsrättsliga arbetstagare.reglerav om

vidEnligt Arbetsmiljökommissionen SOU 1990:49 101 börs.

arbetsmiljölagens regler samordningsansvar ochöversynen av om

för arbetsställe, upplåter lokalerden råder över ettansvar som

efter jämställa uppdragsgivares medsträvas attm.m. en ansvar

arbetsgivaransvaret, både uppdragsgivare och uppdragstaga-så att

kan adressater för yrkesinspektionens förelägganden ochre vara

förbud.

tillUtredningen vill anledning i första hand hänvisamed härav

den hittillsvarande utvecklingen vidsträckt arbetstagar-mot ett mer
Ävenbegrepp. preciserade utvecklade bestämmelserde och om

arbetsställen, utredningen föreslår, bör kunnagemensamma som

bidra till förbättra arbetsmiljön inte för entreprenadanställ-baraatt

da för egenföretagare uppträderäven entreprenörer.utan somsom

Enligt införautredningens mening det däremot integår att ett

specifikt enligt arbetsmiljölagen uppdragsgivare. Möj-föransvar

lighet uppenbarligen finnas för företag liksom för privat-måste

anlita specialistföretag därigenomoch andraatt utan attpersoner

sig arbetsmiljöansvar anlitas.dra i förhållande till dempå ett som
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3.lO.6 Ansvar för lokalupplåtare m.fl.

Bakgrunden till regleringen i 7 kap. 9 § arbetsmiljölagen är att
företagare inte alltid fullt kan förfoga över lokal ellerut markom-

råde upplåtits för verksamheten. I sådana fall har yrkesin-som

spektionen möjlighet med stöd 7 kap. 9 §att vända sig motav
upplåtaren i detalj utreda rättigheterutan att och skyldigheter

enligt ingånget upplåtelseavtal. Yrkesinspektionen kan därvid

meddela förbud fortsattett upplåtelse. Förbudet gällermot till

dess angiven åtgärd vidtagits med ifrågavarande lokal, markom-

råde eller under jordutrymme har upplåtits för arbete ellersom
personalutrymme.som

Ansvaret för upplåtaren inträder först efter det yrkesinspek-att
tionen meddelat förbud. Det kan ifrågasättasett inte ansvaretom

liknandepå sätt utredningen har förordat beträffandesom ansvaret
för den, råder över arbetsställe, borde gällaett oberoendesom av

något förbud har meddelats.om

Saken ställer sig dock här något annorlunda. Regleringen i 7

kap. 9 § bygger på beslut yrkesinspektionenatt ett i allmänhetav
riktas den drivermot verksamheten samtidigt förbudsom ettsom
meddelas fortsatt upplåtelse. Påmot detta behöversätt inspektio-

inte utreda vilka åtgärder den ellernen andre för, någotene svarar
ofta skulle innebära svåra ställningstagandensom i avtalsrättsliga

frågor. Det är inte heller rimligt kräva upplátare alltidatt att en
skall utöva kontroll över den verksamhet, bedrivs i densom upp-



94 Gemensamma arbetsställen SOU 1993:81m. m.

låtna lokalen hanså krav kan lokalen tilletc., att utan anpassa
verksamheten.

Utredningen föreslår därför inte konstruktionnågon ändrad av
upplätaransvaret.

I detta avsnitt vill utredningen också fråga upplå-ta upp en om
omfattning. Det har nämligen inomupplysts utred-taransvarets

ningen oklarhet råder möjlighet finns ingripa med stödatt attom
7 kap. 9 § missförhållandenär inte gäller själva lokalenett etc.av

tillträdesvägen dit.utan

Om tillträdesvägen till arbetslokal oacceptabel frånär arbets-en
miljösynpunkt, får emellertid detta missförhållandeettanses vara

vidlåder även lokalen. Det sålunda enligt utredningensärsom

mening fullt möjligt med stöd bestämmelsen i 9 §7 kap.att av
förbjuda exempelvis lokal upplåts detatt restaurang,en som om
saknas från arbetsmiljösynpunkt godtagbara möjligheter föra inatt

behövs i verksamheten.varor som
någonUtredningen föreslår därför inte heller denna punktpå

ändring i den förevarande bestämmelsen.

3.10.7 Tillträdesrâtt för skyddsombud m.fl.

Enligt vad framhållits i Arbetarskyddsstyrelsens skrivelse densom

22 1991 avsnitt 3.4 och företrädare för arbetsmarkna-mars av
dens avsnitt 3.6 omfattas arbetstagare främmandepåparter

arbetsställen ofta inte effektivtpå skyddsombudsverk-sättett av
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Skyddsombudensamhet. arbetsställetpå företräder endast arbets-

i det företaget. Regionala skyddsombud företrädertagarna egna

arbetstagarna det arbetsställe förpå vilket de De skydds-utsetts.

ombud, företräder de utomstående arbetstagarna, kan andraåsom

sidan ha verka tillsvårt deras förmån utanför det arbets-att egna
stället. Formellt kan skyddsombudens verksamhet omöjliggöras

intede får tillträde till främmande arbetsställe.att ettgenom

I arbetsmiljölagen finns ingendet bestämmelse uttryckligensom
skyddsombud tillträdesrätt till de arbetsplatser omfattasger som av

uppdraget. När det gäller arbetsplatser inom det arbetsställetegna
följer tillträdesrätten 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen säger attav som
skyddsombud inte får hindras fullgöra sitt Arbetsgivar-att upprag.

skyldigheter i detta avseende sanktioneras skadeståndsreg-nas av
i 6lema kap. 11-13 §§. Bestämmelserna i 6 kap. arbetsgiva-om

skyldigheter uppfattas emellertid allmänt riktade endastres som
den arbetsgivare i det aktuellaär förhållandetmot arbets-partsom

givare arbetstagare.-
I förarbetena till arbetsmiljölagen berörs frågan endast i för-

bigâende. I 197677 :149 hänvisas sålunda s. 197 till attprop.

reglerna samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inteom

innehåller någon begränsning det gällernär in arbetstagareatt ta

är sysselsatta på arbetsställe i den lokala skyddsorganisa-ettsom

tionen. Frånvaron andra uttalanden tyder enligt utredningensav
mening på frågan skyddsombuds tillträde till främmandeatt om
arbetsställe hittills inte uppmärksammats i lagstiftningen.
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Enligt 3 § lagen facklig förtroendemans ställning på arbets-om
platsen får arbetsgivare inte hindra facklig förtroendemanen en att
fullgöra sitt uppdrag. I bestämmelsen har nyligen tillagts SFS

1990: 1039 uppdragetatt, arbetsplats förtroen-änom avser arman
demarmens är arbetsgivaren på den arbetsplatsen skyldigegen, att
låta förtroendemaxmen få tillträde dit och verksam i denvara
omfattning behövs för uppdraget. Verksamheten får dock intesom
medföra betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Ändringen i förtroendemannalagen löser inte det aktuellanu
problemet för skyddsombudens vidkommande. Den föreskrivna

tillträdesrätten gäller endast i förhållande till arbetsgivare vars
verksamhet och arbetstagare är föremål föregen det fackligaegna

förutsätteruppdraget. Tillträdesrätten också det finns kol-att ett
lektivavtalsförhållande mellan den organisation för räkningvars
uppdraget skall bedrivas och den arbetsgivare skall lämnasom
tillträdet.

Enligt utredningens mening bör den lucka sålunda före-som
ligger i arbetsmiljölagen fyllas finnsDet härvid anledning iut. att

bestämmelse i 6 kap. arbetsmiljölagen försten skydds-att ettange
ombud har tillträde till de arbetsplatser inom arbetsställe,ett som
ombudet behöver besöka för fullgöra sitt uppdrag. Detta fåratt
redan gälla beträffande det arbetsstället.nu Menanses egna en
markering kan värdefull inte minst med hänsyn till skydd-vara
sombudens behov ledighet för besöka olika arbetsplatserattav
inom arbetsställe. Vidare behövsett grundläggande bestämmel-en



SOU 1993:81 Gemensamma arbetsställen 97m. m.

utgångspunkt för motsvarande reglering i frågasomse en om
främmande arbetsställen.

Det i principär olika slags situationer aktuellatvå är närsom
det gäller främmande arbetsställen. Det kan frågavara om gemen-

arbetsställen där den arbetsgivaren inte råder. Detsamma egna

kan också fråga inhyrdaarbetsställe där eller inlånadeettvara om
arbetstagare utför arbete under lokal arbetsledning. I båda dessa

situationer finns det i lika hög grad anledning skyddsombudatt ge
särskild tillträdesrätt i förhållande till den råder överen som

arbetsstället.

Utredningen förordar bestämmelser i dessa införsavseendenatt

i arbetsmiljölagen.

Det kan diskuteras tillträdesrätten på isättom samma som
förtroendemannalagen bör villkoras betydande hinder inteattav

föruppstår arbetets behöriga Utredningen har förgång. stannat att

inte föreslå någon sådan begränsning. I bestämmelsen förordas en
hänvisning till vad behövs för skyddsombudsuppdragetattsom
skall kunna fullgöras. Detta får tillräckligt för förebyggaattanses
onödiga störningar i arbetet.

Önskemål har framställts för skyddskommittéle-rätt ävenom en
damöter få tillträde till främmande arbetsställen. Utredningenatt

har förståelse för det i vissa fall kunde fördel haatt att ettvara en
lagstöd för exempelvis företa skyddsronder främmandepåatt

arbetsställen med deltagande skyddskommittéledamöter. Enav
bestämmelse generell tillträdesrätt för skyddskommittéledamö-om

skulle dock enligt utredningenster mening föra alltför långt. En
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fram-preciserad bestämmelse tillträdesrättbegränsadmera om en

andra sidan överreglering punktstår å något på somsom av en en

jämförelsevis kandock inte kan ha betydelse. Detnågon stor

också erinras 6 6 § skyddsom-kap. där bestämmelseom en om

buds till information tagits motsvaranderätt rättutan attupp

införts för skyddskommittéledamöter. Utredningen attanser man

skyddskommittéledamö-bör från reglerapå sätt avstå attsamma

tillträdesrått till främmande finnsarbetsställen. I ställetters ut-

omständig-för ställning med tillhänsynparterna att tarymme

heterna.

Även för till främmandearbetsgivare få tillträderätt atten

arbetsställen har diskuterats inom utredningen. Utredningen anser

förhållandetdock skäl saknas i arbetsmiljölagen regleraatt att

mellan olika företag denna punkt.på

Utredningens bestämmelserförslag innehåller därför inga om

tillskyddskommittéledamöter tillträdeeller arbetsgivares fårätt att

främmande arbetsställen.

Överensstämmelse3.10.8 med EG-direktiv

Inriktningen utredningens förslag i hög gradöverensstämmerav

med de direktiv, inhyrdredovisats i avsnitt 3.9, vad gällersom

inlånadoch arbetskraft arbete arbetsställen.påsamt gemensamma
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4. Produktsäkerhet

4.1 Arbetsmil

Arbetsmiljölagen har alltsedan sin tillkomst innehållit regler skyldig-om
förheter leverantörer tekniska anordningar och farliga Be-ämnen.av

Ändringarfinnsstämmelser i 3 kap. 8 9 §§.och gälldenu som pro-
duktinformation och information vid marknadsföring fördes in i dessa

paragrafer 1991.år Samtidigt infördes i 3regel kap. 10 § skyl-en om
dighet för leverantören produkt till produktens förpack-att attav en se
ning inte medför risker liksom iregel 7 kap. §4 tillsyns-en som ger
myndigheten rätt kräva leverantören teknisk anordningatt elleratt av en

farligt ämne lämnar myndighetenett upplysning till vilka produktenom
Överlåtits eller upplåtits.

tillsynsmyndigheternaAtt yrkesinspektionen och Arbetarskydds-

styrelsen har möjlighet ingripa med förtvångsmedel genomdrivaatt att
efterlevnaden följer 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen. Det kan exempelvisav
handla förbud leverera eller hyra farlig produkt eller åläg-attom ut en
gande lämna viss informationatt i samband med marknadsföringen.
Åtgärder i fråga redan levererats kan däremot inteom en vara som
åläggas leverantören med stöd arbetsmiljölagstiñningen. I stället kanav
krav gäller anordningen eller riktasämnet den arbetsgivaresom mot
eller egenföretagare använder produkten i sin verksamhet.som

Av de grundläggande reglerna i arbetsmiljölagen följer se t.ex.
197677:l49 264-270 lagens regler gäller varje produktattprop. ss

i större eller mindre utsträckning används yrkesmässigt.som
Med stöd bemyndigandebestämmelserna i 4 kap. 1 och 2 §§av ar-

betsmiljölagen och 18§ arbetsmiljöförordningen motsvarandesamt
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äldre bestämmelser har rad föreskrifter meddelats bl.a. lypgod-en om
kännande förutsättning för leverans ibruktagandeellersom sant om
första besiktning individuella anordningar förutsättning förav attsom
de skall få i bruk.tas

Typgodkånnande kan meddelas Arbetarskyddsstyrelsen eller riks-av
provplats enligt lagen 1989:164 kontroll tek-utsettssom om genan
nisk provning och mätning. Första besiktning utförs alltid riks-om av
provplats. Regler obligatoriskt typgodkäimande finns beträffandeom ett

antalmaskiner, byggnadsställningarstort Individuell första be-m.m.
siktning krävs bl.a. i fråga vissa tryckkärl, lyftanordningar ochom
entreprenadmaskiner.

Systemet med förhandsgodkännande eller första besiktning genom
myndighet eller riksprovplats är på förväg avvecklas ersättasatt att
med för förhands- och marknadskontrollett system på motsvararde sätt

gäller inom EG se nedan.som

4.2 Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen 1988: 1604, trädde i 1989,kraft den l julisom
gäller och tjänster tillhandahålls i näringsverksamhet ochvaror som

konsumenter i inte obetydlig omfattning utnyttjar eller kan kommasom
utnyttja för enskilt bruk.att

Enligt lagen kan Marknadsdomstolen ålägga näringsidkare atten
lämna säkerhetsinformation beträffande produkt skall levererasen som
eller meddela honom förbud tillhandahålla produkten. Sonatt ovan
nämnts arbetsmiljölagen möjlighetermotsvarande i frågager on pro-
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dukter används yrkesmässigt dock med den skillnaden det ärsom att
tillsynsmyndigheterna har ifrågavarandeden befogenheten.som

Produktsäkerhetslagen vidare i till arbetsmiljlölagenmotsatsger - -
möjligheter till ingripande i fråga redan levererade produkter. Såle-om
des kan Marknadsdomstolen ålägga näringsidkare lämnaatten
varningsinformation beträffande produkt visat sig medföra risk.en som
Domstolen kan även ålägga honom återkalla varmedatt attvaran avses
antingen avhjälpa felet rättelse eller tillbaks och levereraatt ta varan

felfri utbyte eller tillbaks och lämna ersättningen att ta åter-varan
gång.

Tillsynsmyndighet enligt produktsäkerhetslagen Konsumentverket.är
En myndighet enligt författning skall till reglersom atten annan se om
produktsäkerhet beträffande vissa efterlevs är dock tillsynsmyn-varor
dighet även enligt produktsäkerhetslagen detnär gäller dessa varor.

Ett ärende angående ingripande enligt produktsäkerhetslagen påbörjas
normalt med respektive tillsynsmyndighetatt förhandlingtar upp en
enligt 16 § i lagen med näringsidkaren angående behövliga åtgärder.
Anser tillsynsmyndigheten åläggande eller förbud behövsatt skall myn-
digheten överlämna frågan till Konsumentombudsmannen KO kansom
ansöka hos Marknadsdomstolen förbud eller åläggande. KO kanom
också, fallet inte är vikt,större meddela informationsforeläggan-om av
de, förbudsföreläggande eller återkallelseföreläggande förenat vitemed

näringsidkaren, vilketmot dock blir gällande endast under förutsättning
denne godkänner föreläggandet.att

Enligt vad inhämtats från Marknadsdomstolen har sedansom pro-
duktsäkerhetslagen trädde i kraft den l juli 1989 inget fall rörande
återkallelse och endast fall rörande varningsinformationett behandlats

domstolen.av
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Från KO:s sekretariat har KO i inget fall meddelat före-uppgetts att
läggande återkallelse ioch endast fall meddelat föreläggandeettom om
varningsinformation.

Ett antal fall har däremot varit föremål för förhandling mellanstort

Konsumentverket och olika näringsidkare och i frivilligautmynnat
åtgärder från näringsidkarens sida.

Produktsäkerhetslagen den nyligen tillsattaöver Produktsäker-ses av
hetsutredningen Dir. 1993:46. Enligt sina direktiv skall utredningen

lämna förslag behövs med hänsyn dels till EG:s tillregler delssom
skyddet skador då och tjänster nyttjas i offentlig verksamhet.mot varor
Med offentlig verksamhet härvid verksamhet där individen har ettavses
kundliknande förhållande till offentliga,det sjukvård. Utredning-t.ex.

arbete skall slutfört den l juli 1994.senastens vara
Marknadsdomstolens roll har nyligen berörts i departementspro-en

memoria specialdomstolarna i framtiden Ds 1993:34. Enligtom pro-
memorian bör närmare överväganden resulta-bl.a. i avvaktananstå på

från den pågående Marknadsföringsutredningen Dir. 1991:70.ten
Även K0:s roll föremål förär utredning. Konsu-Frågan utreds av

mentpolitiska kommittén Dir. 1992:63. Enligt direktiven kom-skall

mittén bl.a. analysera KO:s roll och verksamhet detövervägasamt om
finns skäl ändra KO:s uppgifter för få anpassning tilltill ståndatt att en
områden sig konsumentpolitiskt i dagangelägnatersom men som
ligger utanför K0:s tillsyn. Kommitténs arbete skall avslutat senastvara
den 1 september 1993.
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4.3 Produktkontroll enligt EG:s regler

EES-avtalet bygger förutsättningarnapå berörda EFTA-stater skallatt
tillämpa de i avtalet rättsakterna EG:spå sättupptagna samma som
medlemsstater. Detta innebär Sverige vid ikraftträdandeatt ett av
avtalet skyldigtär omedelbart införliva de rättsakterna medatt upptagna
svensk rätt.

De EG-regler gäller produktsäkerheten finns främst i direktivsom
från EG-rådet angående produkters utformning. Att i betraktande ita
sammanhanget iär första hand direktiv antagits enligt den metodsom

presenterades i EG:s s.k. vitbok 1985 the New approach.årsom
Hittills har tiotal sådana dirketiv i kraft inomträtt bl.a. områdenaett

maskiner, personlig skyddsutrustning, elmateriel, serietillverkadeenkla

tryckkärl, byggprodukter och leksaker. Dessa direktiv omfattas EES-av
avtalet. Härtill kommer EG:s direktiv allmän produktsäkerhetom som

den 29 juni 1992 och iträder kraft den 29 juni 1994.antogs Detta

direktiv omfattas inte EES-avtalet förutsätts omfattas ettav men av
kommande tilläggsavtal.

Genom främst resolution EG-rådet 1989år s.k. hel-en av om en
hetssyn för bedömning överensstämmelse the Global approach harav

införtsdet kontrollformer för New approach-direktiv.gemensamma
Tillverkarens egenkontroll, i kombination med försäkran från denneen

kraven uppfyllts, skall normalt tillräckligt för marknad-att attvara ge
stillträde i hela den inre marknaden.

Denna ordning lägger ökat på de enskilda tillverkarna ochett ansvar
importörerna. Den innebär också medlemsstat förnyad pröv-att utanen
ning skall godta intyg överensstämmelse utfärdats anmäldaom som av

i andra länder.organ
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För säkerställa aktörerna verkligen lever till detatt att upp ansvar
lagts dempå krävs medlemsstaterna aktivt övervakar deatt attsom

produkter finns marknadenpå uppfyller kraven. Detta sigtarsom
främst iuttryck två bestämmelser båda regelmässigt återfinns isom
direktiv enligt New approach.

Den bestämmelsen grundregelär medlemsstaterna skallattena en om
vidta alla nödvändiga åtgärder för säkerställa produkten kanatt att
släppas på marknaden eller i bruk endast uppfyller till-denut tas om
räckliga säkerhetskrav. Hur detta förverkligasskall nationellagenom
föreskrifter och tillsynsinsatser överlämnas till olikade staterna att
avgöra. Den enskilda kan dock inte kräva förhandksontroll utöverstaten

vad direktivet föreskriver. Detta innebär medlemsstatens kontrollin-att
kan in förstsättas när produkten befinner sig marknaden.satser påute

Den andra bestämmelsen regelmässigt återfinns i New approach-som
direktiven brukar kallas säkerhetsklausulen the Safeguard clause.

Bestämmelsen innebär medlemsstat skyldig från marknadenäratt atten
bort produkt är kontrollerad EG-märkt enligtoch direktivetta en som

ändå visat sig farlig vid avsedd användning. Enmen statsom vara som
vidtar sådan åtgärd skall omedelbart informera EG-kommissionenen
och därvid särskilt åtgärden beror brister i harmoniseradepåange om
standarder, felaktig tillämpning sådana standarder eller sigdet rörattav

produkt inte tillverkadär enligt standard och inte hellerom en som som
följer kraven i direktivet. Därefter skall kommissionen diskussio-ta upp

med de berörda Anser kommissionen åtgärdenparterna.ner att var
befogad skall den omedelbart informera samtliga medlemsstater. Om

det föreligger brist i standard reglerar produkten skall åt-en en som
vidtas förgärder ändra denna.att
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Det allmänna produktsäkerhetsdirektivet gäller alla produkter isom
utsträckningnågon är avsedda för konsumenter eller sannolikt kommer

användas konsumenter. l denatt mån produktsäkerhetsdirektivet ärav
detaljerat kommer det komplettera de särskilda produktdirekti-attmer
Detta falletär exempelvis det gällernär regler marknadskon-ven. om

troll.

Enligt det allmänna produktsäkerhetsdirektivet skall medlemsstaterna

till finnsdet myndigheter kan vidta bl.a. följandeatt åtgärderse som
för upprätthålla kravet på säkra produkter:att

kräva kan förutsättas fara frånatt produktpersoner som en en-
lämpligtpâ bl.a.sätt, skall varning publiceringvarnas genom

kunna krävas

åstadkomma effektivt och omedelbart tillbakadragandeett av-
farliga produkter redan finns marknadenpå och det ärsom om
nödvändigt förstörande produkterna.av

De ovannämnda åtgärderna skall kunna riktas tillverkare, distribu-mot
ochtörer detnär behövs även andra personer.

Styrelsen för teknisk ackreditering SWEDAC har i februari 1993

till regeringen lämnat angående marknadskontroll till följdrapporten av
anpassningen till EG-reglerna SWEDAC DOC 93:7. Enligt rapporten
bör marknadskontrollen anförtros de myndigheter har det säker-som

Övergångenhetsmässiga tillsynsansvaret i övrigt. från förhandskontroll

till marknadskontroll härvid inte skäl förändranågot denanses attvara
fördelning myndighetsansvaret redan etableradär och följsav som som
i samband med produktdirektiven förs in iatt svenska författningar. En
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väsentlig del marknadskontrollen är enligt tillsynsmyn-rapporten attav
dighetema har tillräckliga sanktionsmöjligheter. Kan produktens an-
vändning leda till allvarliga skador myndighetenmåste kunna vidta mer
kraftfulla åtgärder, exempelvis förbjuda tillhandahållande eller för-att
säljning, kräva varningsinformation går publice-att att ut t.ex. genom
ring eller kräva tillbakadragande finnsproduktatt på mark-av en som
naden.

4.4 Yttrande från Arbetarskyddsstyrelsen

Utredningen har från Arbetarskyddsstyrelsen inhämtat yttrande an-
gående behovet möjlighet till åläggande återkallelse brist-av om av
fálliga produkter och åläggande varningsinformation arbets-påom
miljöområdet.

Arbetarskyddsstyrelsen skrivelsehar i 15 juni 1993 följan-den anfört

de.

Arbetarskyddsstyrelsen den möjlighet finns iattanser som pro-
duktsäkerhetslagen återkalla bristfälliga produkter åläg-att samt
gande varningsinformation bör införas arbetslivsom-även påom
rådet.

Det finns flera exempel från Arbetarskyddsstyrelsens verksamhet
se bilagor, där sådan lagstiftning skulle varit värdefull i arbe-en
tarskyddsverkets tillsyn. Lagen bedöms stärka möjligheterna att

när produkter förmed arbetsmiljön farliga brister haragera upp-
Äventäckts. de juridiska möjligheterna förhindra använd-attom

ningen produkt finns iredan dag, har det visat sig vissaattav en
fall varit svåra komma till med.rättaatt



SOU 1993:81 Produktsäkerhet

Om möjligheten finns bedöms detta även ha förebyggandeen
verkan tillverkareleverantörerpå till inte bristfälligaatt attse
produkter kommer marknaden.påut

l det material bilagts yttrandet antal exempel fall därpåettsom anges
förstärkt möjlighet ingripa tillverkare eller leverantöratt mot av en
produkt skulle ha varit värdefull. Det också flermångaattanges ex-
empel skulle ha kunnat Somnämnas. exempel nämns:

automatiserade maskiner saknar skyddsom-
maskiner med veka eller icke hållbara skydd-
maskiner med brister i styrsystem-
maskiner med allvarliga tillverkningsfel bristfälliga svetsar,-
materialfel etc.

bristfälliga skyddsräckesstolpar och skyddsräcken-
arbetsbockar avvikit från typgodkänt utförandesom-
bristfällig konsol för schaktställning.-

4.5 Utredningens överväganden förslagoch

EG:s produktdirektiv efter 1985år ställer krav på medlemsstaterna att
bedriva effektiv marknadskontroll. l det allmänna produktsäkerhets-en
direktivet ställs preciserade krav vilkapå åtgärder myndigheterstaternas
skall kunna vidta för upprätthålla kravet säkra produkter.att på Av de

där uppräknade befogenheterna saknas i arbetsmiljölagen möjligheterna

krävaatt
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varningsinformation, publicering, beträffandet.ex. genom-
levererade produkter,

tillbakadragande farliga produkter samtav-
förstörande produkter.av-

Genom EES-avtal blir Sverige skyldigt överföra antalett produkt-att ett
direktiv till svenska regler. Ett flertal dem berör arbetsmiljöområdet.av
Sverige kommer med hänsyn till EES-avtalet sannolikt sigåtaatt att
även överföra det allmänna produktsäkerhetsdirektivet. Detta gäller

visserligen primärt konsumentområdet eftersom det omfattar dlamen
produkter i någon utsträckning förär avsedda konsumenter korn-som

också antal produkter används yrkesmässigt ingå.ett stortmer attsom
Arbetarskyddsstyrelsen har påvisat det finns praktiskt behovatt ett av

bestämmelser varningsinforrnation och återkallelse arbets-även påom
miljöområdet. Vidare följer EG:s beskrivna regler kravav ovan
marknadskontroll, dvs. hinder farliga produkter släppsmot att ut
marknaden och i bruk möjlighet marknaden fråntas samt att rensa
sådana produkter. Som följd EES-avtalet kan den omfattanleen av
förhandskontroll finns i Sverige exempelvis i fråga maskinersom om
komma försvinna och för tillverkarenersättas elleratt ettav ansvar
importören kombinerat med marknadskontroll.en

Det kan konstateras produktsäkerhetslagen innehåller föruttmatt -
möjlighet arbetsmiljölagen ingripa försäljning 02hattsamma motsom

ställa krav informationpå vid marknadsföringen möjlg-att även de-
heter ingripa redan levererade produkter Arbetarskyddssty-att mot som
relsen efterlyst arbetmiljöområdet.på

Utredningen denna bakgrund instituten varningsinfor-mot attanser
mation och återkallelse bör införas arbetsmiljöområdet.även på I prn-
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cip härvidbör bestämmelserna kunna utformas på sätt isamma som
produktsäkerhetslagen.

De ifrågavarande tillsynsåtgärderna enligt produktsäkerhetslagen

riktas näringsidkare. När det gäller arbetsmiljöområdetmot det enligtär
utredningens mening naturligt åtgärdemas adressat blir densammeatt
vid återkallelse och varningsinformation vid säljförbud och liknan-som
de. Utredningen förordar därför åtgärderna enligt arbetsmiljölagenatt
riktas den har leverantörsansvarmot enligt 3 kap. 8-10 §§ arbets-som
miljölagen.

Enligt produktsäkerhetslagen ligger befogenheten kräva varnings-att
information eller återkallelse hos Marknadsdomstolen. KO för talan hos
domstolen. Han kan också utfärda föreläggande dock måste god-som
kännas den tillverkare eller leverantör det riktar sig till.av som

Befogenheten kräva produktinformationatt vid marknadsföring och
förbjuda leverans liggeratt arbetsmiljöområdetpå hos tillsynsmyndig-

heterna i till vadmotsats gäller enligt produktsäkerhetslagen därsom
även sådana befogenheter ligger hos Marknadsdomstolen.

Vid återkallelse kan del bedömningen komma handlaen av att om
vissa frågor ekonomisk och civilrättslig Tyngdpunkten liggerav art.
dock på den säkerhetsmässiga bedömningen. Denna bedömning kan när
det gäller industriellat.ex. anläggningar helt slag än närannatvara av
det gäller konsumentprodukter. Dessutom farlig produkt i deger en
flesta fall samtidigt upphov till frågor säljförbud och varningsin-om om
formation eller återkallelse. Avgörandena måste grundas på samma
säkerhetsmässiga bedömning och bör därför på arbetsmiljöområdet ligga
hos tillsynsmyndighet enligt arbetsmiljölagenen även när det gäller
beslut varningsinformation och återkallelse.om
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Vid såväl återkallelse varningsinformation handlar detsom om pro-
Ärendenadukter säljs helaöver eller delar landet. kanstorasom av

frågor ligger utanför egentligadet arbets-antyttssom ovan resa som
miljöområdet. Båda förhållandendessa för ifrågavarandetalar denatt

bedömningen görs Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektio-av av
Utredningen förordar således befogenhet meddela åläggandeatt attnen.
varningsinformation och återkallelse arbetsmiljöområdetpåom om

läggs enbart på Arbetarskyddsstyrelsen.

Det kan i sammanhanget nämnas utredningen föreslår ändradeatt

bestämmelser överklagande. Enligt förslaget blir det möjligt attom
överklaga Arbetarskyddsstyrelsens förvaltningsdomstol,beslut till se
avsnitt
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5. Sanktioner

5. Gällande1 bestämmelser

Huvudparten föreskrifterna i arbetsmiljölagstiftningen inteär direktav
straffsanktionerade. Ett direkt straffhot inträder inte förrän yrkesinspek-
tionen eller Arbetarskyddsstyrelsen i det enskilda fallet har meddelat ett
föreläggande eller förbud. Den bryter föreläggandeett mot ettsom
eller förbud kan enligt 8ett kap. §l arbetsmiljölagen dömas till böter
eller fängelse i högst år.ett

Förelägganden förbudoch kan också förenas med vite sätts utsom
förhand.på När vite sätts skall det enligt lagen 1985:206ut vitenom

fastställas till belopp med hänsyn tillett vad käntär ad-som som om
ekonomiska förhållandenressatens och till omständigheterna i övrigt

kan förmå honom följaantas det föreläggandeatt förenatär medsom
vitet. En tillsynsmyndighet kan välja mellan sätta vite ochatt ut att
meddela föreläggande eller förbud vite. Har vite inteutan satts ut
inträder i stället automatiskt straffhot enligt 8 kap. §l arbetsmiljö-

Omlagen. vite har kan å andra sidan inte dömassatts tillut straff.
Vissa föreskrifter i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser direktär straffsanktionerade.
Straffbestämmelser finns i 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Straffskalan är
böter eller fängelse i högst år respektive enbart böter beroendeett på
vilken föreskrift Det sigrör här huvudsakligen före-som avses. om
skrifter vissa formella förfaranden och vissa preciserade villkorom om
eller förbud enligt 4 kap. 1-8 §§ arbetsmiljölagen. Utmärkande för

föreskrifterdessa vidareär det föreskrivna handlingsmönstretatt är så
fixerat det förhållandevisär lättatt avgöra överträdelse haratt om en
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skett. Direkta straffpåföljder i arbetsmiljölagstiftningen finns också när

det vissagäller minderårigbestämmelser m.m.
Arbetsmiljölagens sanktionssystem kompletteras bestämmelseav en

i 3 kap. 10 § brottsbalken arbetsmiljöbrott. Enligt bestämmelsenom
kan den uppsåtligen åsidosatteller oaktsamhet vad enligtsom av som
arbetsmiljölagen förebyggandeålegat honom till ohälsa eller olycks-av
fall dömas för arbetsmiljöbrott, till följd därav avlider,någonom
skadas eller för fara. Straffskalan vid arbetsmiljöbrottutsätts överens-

stämmer med vad gäller för brottsbalksbrotten vållande till annanssom
död, vållande till kroppsskada sjukdom framkallande faraeller eller av
för annan.

Påföljder i form sigböter eller fängelse riktar alltid denmotav
fysiska gärningen. Vitehar det straffrättsliga föransvaretperson som
kan däremot riktas omedelbart juridisk aktiebolag,mot en person
kommun etc.. Staten kan inte föreläggas vite.

Andra påföljder arbetsmiljölagstiftningenvid överträdelser ärav
förverkande företagsbot.och

Enligt 8 §kap. 4 arbetsmiljölagen kan förverkande ske anord-av en
ning eller i strid förbud enligt lagen, detämne använtsett motsom om
inte förver-uppenbart oskäligt. Alternativt kan motsvarande värdeär

kas.

36 §Bestämmelser förverkande finns också i kap. 4om
brottsbalken. ekonomiskaEnligt det lagrummet skall värdet deav
fördelar förverkade,uppkommit till följd förklarasbrottett omsom av
brottet har ibegåtts utövningen näringsverksamhet.av

Företagsbot enligt 36 näringsid-kan kap. 7 § brottsbalken åläggas en
kare, aktiebolag, för begåtts i verksamheten. Brott-brottt.ex. ett som

särskildasligheten deskall ha inneburit åsidosättandeett grovt av



SOU 1993281 Sanktioner l 13

skyldigheter förenadeär med verksamheten ellersom på sättannat vara
allvarligt slag. En ytterligare förutsättningav är näringsidkaren inteatt

gjort vad skäligen kunnat krävas för förebyggasom brottsligheten.att
Företagsbot skall inte dömas det skulleut uppenbart oskäligt.om vara
Företagsbot skall fastställas till lägst tio kronor och högsttusen tre
miljoner kronor. Den kan efterges eller sättas ned näringsidkarenom
eller företrädare för denne döms till påföljd för brottet eller brottetom
medför råttsverkan för näringsidkaren.annan

5.2 Arbetsmiljölagens förarbeten

Sanktionssystemets utformning diskuterades ingående i arbetsmiljö-
lagens förarbeten. Framför allt behandlades frågan föreskrifterna iom
arbetsmiljölagstiftningen borde förenas med direkt straffpåföljd eller

de i stället borde sanktionerasom tillsynsmyndigheterna vidattgenom
behov meddelar föreläggande eller förbud prop. l97677:l49 s.
367-374.

Ett främstsystem bygger föreläggandepå eller förbud förorda-som
des bl.a. på den grunden det gör det möjligt föratt tillsynsmyndig-
heterna få till stånd arbetsmiljöförbättrandeatt åtgärder. Deras resurser
behöver då inte splittras på utredningar i efterhand direktav om en
straffbelagt föreskrift har överträtts. Förhållandena i arbetslivet oftaär
alltför skiftande för det skall lämpligtatt reglera i detalj. Före-attvara
skrifter kan utformas generellt de inte förenadeär med direktmera om
straffpäföljd. Det ansågs därför fördel avvägningarvara en om av
kraven enligt föreskrift görs tillsynsmyndigheterna underen med-av
verkan arbetsmarknadens och inte i straffrättsligtav parter förfaran-ett
de. Tidigare bestämmelser utseende ledamöter i tillsynsmyndig-om av
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arbetsmarknadsparterna harefter förslagheternas beslutande organ av
föreläggandenpekadesupphävts, avsnitt 6. Vidare på attnumera se

avgränsade viten.lämpligtoch förbud kan förenas med

möjligheten327diskuterades a.a.fråga sanktionsavgifterl s.om
i första hand förfastställa straffavgift för juridiska attatt personer,

intearbetsmiljölagens reglerupprätthålla principen äsidosättandeatt av
hithörande frågortill över-får ekonomisk vinst. hänvisadesDet attge

reformering deteventuell1973:11vägdes utredningen Ju avomav
fråganframhöllsSamtidigtekonomiska sanktionssystemet. att om

lagstiftningenskäletminst detstraffavgifter komplicerad inteär attav
skallförbättringar skeförebyggande inriktadbör och på att avvara

arbetsmiljön.

arbetsmiljölagenårs i5.3 1991 ändringar

1991i brottsbalken årinfördesBestämmelsen arbetsmiljöbrottom
be-Arbetsolycksutredningens19909l:140 grundvalprop. pä av

arbetsmiljö-olycka ellerSOU Arbetsolyckatänkande 1988:3 -
brott.

reglerarbetsmiljölagen bl.a.Samtidigt infördes 3 2 §i kap. oma
Arbetsmiljö-sig övervägandeninternkontroll. grundadeReglerna på av

frågaoch hälsa. ISOU 1990:49 Arbetekommissionen i betänkandet

kommissionenanförde bl.a.sanktionssystemet arbetsmiljölageniom
följande a.a. 113 och 178.s.

internkontrollanledning förslagenKommissionen vill med omav
sanktionersärskilt överväga át-uppmärksamma behovet att omav
inte följs. Endessa planer väggärdsplaner inte ellerupprättas om
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kan tillsynsmyndighetenatt rätt besluta sanktions-vara ge att om
avgift.

Man bör också pröva i ökad utsträckning använda sigatt sank-av
tionsavgifter vid överträdelse ASS föreskrifter. Företrädesvisav
skulle sådana avgifter kunna användas sanktion vid över-som
trädelse olika slags ordningsföreskrifter.av

Kommissionen också tillämpningenmenar vitessystemetatt av
behöver över.ses

Liksom arbetsolycksutredningen arbetsmiljökommissionenanser
möjligheternaatt döma företagsbot bör kunnaatt tillämpasut i

högre grad än i dag och bidra till fler arbetsmiljöbrott bliratt
beivrade.

Tidsramen för kommissionens uppdrag har inte medgivit för-en
djupad analys behovet eller ändrade sanktioner i detav av nya
förebyggande och rehabiliterande arbetet. Kommissionen anser
därför sanktionsfrágornaatt behöver över ytterligare.ses--------- .-

Frågor bör uppmärksammas i översynen är bl.a.som sanktioner
åtgärdsplaner inte upprättas eller dessaom planer inte följs;om

användning sanktionsavgifter vid överträdelse Arbetar-av av
skyddsstyrelsens föreskrifter; hur möjligheterna använda vitenatt
och företagsbot tillämpas i praktiken.

Angående sanktioner, ifall kraven handlingsplanerpå och andra åt-
gärder ingår i internkontrollen inte följs, anförde föredragandesom
departementschefen i nämnda l99091:l4O följande s. 43.prop.

LO avsaknad handlingsprogram,att bristfälligaanser av program
eller vägran genomföra skallatt leda till vitesförelâg-ett program
gande eller eventuellt sanktionsavgift. Genom den föreslagnaen
ändringen 3 kap. 2a § i arbetsmiljölagen faller internkontrollenav
under lagens sanktionssystem. Yrkesinspektionen kan vid över-
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utfärdats medföreskrifterarbetsmiljölagen ellerträdelse somav
eller förbudföreläggandestöd lagen, besluta eventu-somomav

finns skäl ändrainte detellt förbinds vite. Jagmed attattanser
detta system.

till ändringar iförslagi övrigtPropositionen innehöll inte heller några

tillemellertid Ar-hänvisadesarbetsmiljölagens sanktionssystem. Det

behovet översynbetsmiljökommissionens uttalanden ar-av en avom
härtill förut-anslutningbetsmiljölagens sanktionsbestämmelser. I

arbetsmiljölagens sanktions-skickades effektiviteten iöversynen av
det uppdragDetta följtsuttalande har gettssystem. somupp genom

Arbetsmiljölagsutredningen.

5.4 olika sanktionerAnvändning av

5.4.1 Förelägganden och förbud

redovisas i nedan-yrkesinspektionens sidaOlika tillsynsaktiviteter från

199192.198687budgetárenstående tabeller 1 och 2 avsersom -
föryrkesinspektionens VerksamhetsrapportTabellerna hämtadeär ur

budgetåret 199192.
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Av tabell 1 framgår inspektionsmeddelanden från yrkesin-antaletatt

spektionen under hela perioden har 12 150 Inspek-legat år.runt per
tionsmeddelanden meddelanden lämnas då yrkesinspektionenär som
vid besök förpå arbetsställe funnit förhållanden skall ändrasett ett som

uppfylla arbetsmiljökraven och inte kan till omedelbarträttasatt som
vid besöket.

Antalet besök yrkesinspektionen har minskat frånnågot drygtav
60 000 till knappt 40 000. förklaring till besöken blivit färreEn äratt

enligt nämnda arbetsställen med riskbilder i arbets-svårarapport att
miljön besökts i utsträckning, vilket i sin medfört tiden förstor tur att

såväl besöket för ärendehandläggningen inklusive uppföljning ochsom
avslutning har ökat.

Av tabell 2 framgår antalet meddelade förelägganden och förbudatt

frånökat knappt 200 till 550. Användningen vite ökat frånharca av ca
50 fall 300till fall 199192.ca

Bakgrunden till förhållandet mellan inspektionsmed-antalet besök,

delanden och fall då tvångsmedel vidare ibelyses Arbetar-använts

skyddssverkets Arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens ge-
mensamma verksamhetsberättelse för budgetåret 199192 följan-varur
de kan citeras:

Som framgår...har andelen besök till ökatleder kravsom
markant under de bl. till följd förbättradeåren,senaste a. av
former för prioritering och urval tillsynsobjekt. Ca 57 procentav

besöken leder till krav, vid beräkningen bort sådanatasav om
besök, för uppföljning normalt inte resulterar iex. m.m., som
inspektionsmeddelanden. iSamma utveckling återspeglas också
yrkesinspektionens användning yrkesinspek-tvångsmedel. Närav
tionen med ökad precision sig de besvärligaste arbets-tar an
ställena, blir det också vanligare situationer föreläggandemed då
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eller förbud måste föranvändas inom rimlig tid åstadkommaatt
nödvändiga åtgärder i arbetsmiljön.

Det kan således konstateras yrkesinspektionens tillsyn alltmeratt
koncentreras till arbetsställen med riskbildersvåra vilket gör ärendena

komplicerade. Mot bakgrund yrkesinspektionens principmer attav
följa de krav inspektionen ställt rimlig förklaring tillupp som synes en
det relativt ringa antalet fall då tvångsmedel använts iattvara
inspektionsmeddelanden ställda krav leder till efterrättelse iutom
undantagsfall. Detta måste naturligtvis bakgrund demotses av
sanktionsmöjligheter finns till det skulle behövas.att tasom om

Tabell 3 nedan bygger på sammanställningar gjorts vidsom
Arbetarskyddsstyrelsen angående domstolsprövning överträdelserav av
föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen.

TABELL 3
ANGÅENDE FÖRELÄGGANDEN FÖRBUDDOMAR OCH

ENLIGT ARBETSMILJOLAGEN

1989 1990 1991 1992

Böter överstigande 40 dags-
böter 2 2 O

40 dagsböter eller lägre 2 2 l 1

Åtalet ogillat 1 0 0 0

Vite utdömt 4 4 13 22

Vite utdömt 0 4 3 4
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Av tabellen framgår antalet domar straffdär utdömts underatt

perioden är ringa. Vitet dominerar bland de utdömda på-numera
följderna 22 23 utdömda påföljder 1992.årav

Utdömda straff enligt tabell 3 utgjordes i samtliga fall bötesstraff.av
Storleken de 22 vitesbelopp utdömdes under 1992 framgårårav som
tabell 4. I elva fall har förelagt vite jämkats domstolen.av av

TABELL 4
:ÅRUTDOMDA VITEN 1992

Vite kr Antal ärenden

3000
5000

10000
15000
40000
50000
60000

100000
150000
600000

Utredningen har granskat de domar under 1992 då vite utdömts eller

har jämkats. l de fyra fall då vite utdömts har detta i fall berotttre
formellapå brister fel adressat eller bristande angivelse krav iochav

Ävenfall bristandepå bevisning. de elvaett domar där vitet jämkats

har studerats. I tio fall skäl för jämkningen begärdadeattangavs som
åtgärderna helt eller delvis vidtagits, fast efter den iutgången av
föreläggandet eller förbudet tiden. l fall åtgärderna ännuutsatta ett var

vidtagna vid tiden för domen dröjsmålet bedömdesmen som
ursäktli gt.
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Det förhållandet mindre femänatt de beslutade före-procent av
läggandena och förbuden lett till domstolsprövning är tecken påett att
förelägganden och förbud normalt efterföljs. Motsvarande synes vara
fallet inspektionsmeddelandena,med eftersom antalet beslutade
förelägganden och förbud är obetydligt ca fyra procent jämfört med
antalet inspektionsmeddelanden tabell l och 2.

Det kan vidare konstateras bland de beslutadeatt tvångsátgärderna
används vite i drygt hälften fallen ca 300 550numera fallav av
199192 medan vitets dominans i de fall lett till fällande domar ärsom
nästan total. En möjlig förklaring till vitets dominans bland de fall som

tillgått domstol kan vite dominerar i deatt komplicerade ärendenvara
där kraftigare påtryckning behövs och det främsten iär dessa fallatt

överträdelse föreläggandet eller förbudetsom sker.av
Utredningen har enkät inhämtat synpunkter frångenom en

yrkesinspektionen angående användningen föreläggande och förbud.av
Svar har kommit in från 16 19 distrikt. Tretton distrikt har uttalatav
sig vitessanktionen. Sju säger sig alltid ellerom normalt använda vite
då starkare påtryckning behövs. Ett sigen säger konsekvent alltid
använda vite statligautom arbetsgivare.mot Fyra sig oftauppger
använda vite i samband med föreläggande sällan vid förbud.men

överträdelser5.4.2 direkt straffsanktioneradeav
föreskrifter

I tabell 5 redovisas antalet domar efter åtal enligt direkt straffbelagda
bestämmelser i arbetsmiljölagen, fördelade efter påföljd. Uppgifterna är
hämtade sammanställningar gjorts hos Arbetarskyddsstyrelsen.ur som
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samtligaogillatsåtaletSom ogillat endast domar däråtal räknas mot

påföljden.redovisas endast den strängasteåtalade. När flera åtalats

TABELL 5

STRAFFBELAGDADOMAR AVSEENDE DIREKT
ARBETSMILIÖLAGENBESTÄMMELSER I

1992199119901989

1Villkorlig dom

42 5Böter
överstigande 40 dagsböter

374340 39 34dagsböter eller
lägre bötesstraff

Åtalet 57ogillat 87

1Páföljdseftergift

5tabellenligtI tabell 6 redovisas till vilka brott domarnatyper av
antalsmässigt hänför sig.

Påföljden brott.även annatavser

2 två fall påföljden brott.I även annatavser
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TABELL 6
FÄLLANDE DOMAR ENLIGT TABELL 5 TYP AV BROTT,

1989 1990 1991 1992
Brott reglermot om:

Besiktning tekniska 9 7 9 18av
anordningar

Tillstånd till 20 12 21 7
asbesthandling

Skyldighet lämna 5att 3 7 4
underrättelse eller
anmälan till
yrkesinspektionen

Arbete minderåriga 3 12 8av 5

Läkarundersökning 4 2 l 2

Övrigt 0 3 5 5

Under åren 1989-1992 ogillades åtal enligt bestämmelser direktärsom
straffsarlktionerade i arbetsmiljölagen i sammanlagt 27 fall. Påföljds-
eftergift medgavs i fall. De fallett hänför sig till 1992år harsom
närmare studerats. De fem ogillade åtal och páföljdseftergift.avser en

falll de då åtalet ogillades skälet i fall någon brott-ett attangavs vara
slig gärning inte förelåg den hanterat asbestperson som var
arbetstagare. I falltvå kontaterades brottet berott på den till-att att
talade känt till bestämmelserna vilket ursäktligt fallenangavs som
gällde kontroll mikrovågsugn och besiktning hiss. I falltvåav av
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till oaktsamhetkunde det inte fastställas vilken skyldigvarperson som
fallen det fall dågällde asbesthantering och minderårigreglerna. I

påföljdseftergift förekommitha denmedgavs oaktsamhetansågs men
ansågs ursäktlig fallet gällde asbesthantering.som

Ingen underrättelseöverträdelse besiktningsreglerna, reglerna omav
tilloch anmälan läkarundersökning leddeeller reglerna svårareom

påföljd till asbe-40 dagsböter. gäller reglerna tillståndän När det om
sthantering påföljden i fall 40 dagsböter. I frågasträngare änvar sex

reglerna minderåriga låg 16 fall 40 dagsböter. Annanöverom om
påföljd tidsperioden förekommit beträffan-än bötesstraff har under inte

de de nämnda brottskategorierna.

Den bestämmelse arbetsmiljöbrott infördes i brottsbalkensomom
med ikraftträdande uppgiftfrån och med den l juli 1991 har enligt från

rättsenheten i fall.vid Arbetarskyddsstyrelsen endast tillämpats tre

5.4.3 Anmälda brott och meddelade domar

I Arbetsolycksutredningens SOU 1988:3betänkande Arbetsolycka -
olycka polis,eller arbetsmiljöbrott behandlades handläggningen hos

åklagare och arbetsmiljöområdet. Endomstolar brottsbalksbrott påav
redogörelse för inhämtade uppgifter finns i betänkandet 58-86.s.

Arbetsmiljölagsutredningen antaletgjort vissa jämförelser mellanhar

anmälda brott arbetsmiljöområdet.och avkunnade domar på

rikspolisstyrelsensUr årligenstatistik kan utläsas antalet anmälda

brott arbetsmiljölagen. föreläggande förbudBrott eller ärmot mot som
förenade med vite innefattas i 1989-92denna statistik. För åren var
antalet anmälda arbetsmiljölagen 513, 328, 334 respektivebrott mot
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299. Detta kan jämföras med antaletatt motsvarande åtal under de
aktuella åren 53, 49, 60 respektive 48 tabell 3 och 5.var

Anmälningar till föråtal brottsbalksbrott på arbetsmiljöområdet och
anslutande domar har också undersökts. En redovisning finns i tabell 7.

TABELL 7

GÄLLERBROTTSBALKSBROTT ARBETSMILJÖNSOM

1989 1990 1991 1992

Anmälningar 499 386 231 214

Domar 28 36 42 31
därav:

fängelse I

villkorlig dom 1 4 7 2

Enbart böter
därav:

än 40 dags-mer
böter 6 10 7 5

40 dagsböter eller
mindre 13 8 18 10

Åtalet ogillat 8 14 9 14

Det kan konstateras antalet fällande domar iatt förhållande till antalet
anmälningar ligger under än tioöversnarare procent.

Yrkesinspektionen i Stockholms distrikt har i april 1993 redovisat en
undersökning avseende misstänkta överträdelser arbetsmiljölagstift-av
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Ävenningen distriktet brottsbalkentill åtal. brottanmälts motsom av
tiden från och medavseende arbetsmiljön ingår. Undersökningen avser

anmälning-den 1993.1 januari 1991 till 31 Antaletoch med den mars
179. anledningAv 71 fall där åklagare fattat beslut med avar var

med-anmälan har 20 fall lett till straffpåföljd, i 20 fall har åklagaren

intedelat åtalsunderlåtelser i fall åklagaren brottoch 14 har ansett

kunna I preskription inträffat. Antaletstyrkas. fallen hartre av
avgjorda ärenden 108 överträdelser. Dettvå anmälningar avsåg tvåär

sannolikt öka.ärenden kommerantalet preskriberadeatt attanses
beslutAnmälningarnas fördelning gärningar och vilketolika slagspå

anmälan resulterat i framgår tabellen av

TABELL 8

ANMÄLNINGARDOMARBESLUT MED ANLEDNING AV
1991-01-01 STOCK-1993-03-31 YRKESINSPEKTIONENAV l-
HOLM

Anmälningar AntalAntal Dombeslut

ÅtalsunderlåtelseObesiktigat 9tryckkärl 25
9Brott styrkt

Dagsböter, penning-
5böter

Gärningen brott 1
förundersökning l

Obesiktigad 5 Dagsböterport
Brott styrkt
Gärningen brott
Åtalsunderlâtelse
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Anmälningar Antal Dombeslut Antal

Obesiktigad lyftanordning 8 Dagsböter 5
Åtalsunderlátelse 2
Brott styrkt 1

Minderáriga Penningböter l
Preskription l
Åtalsunderlåtelse 1

Asbest, bly, kvarts Brott styrkt 3m.m.
Åtalsunderlátelse 3
Dagsböter l
Preskription 1
Gärningen brott l

Skyddsanordning Brott styrktsatt 4ur
Åtalsunderlåtelsefunktion 2
Dagsböter l

Annat, exempelvis 16 Dagsböter, penning-
vållande till kroppsskada, böter 5

anmält lokaler till Brott styrkt 4nya
Åtaletyrkesinspektionen, ogillas 2

anmält allvarligt Finns hos 1
olyckstillbud till yrkes- myndigheten
inspektionen Gärningen brott l

förundersökning 1
Preskription l
Åtalsunderlátelse 1

Summa 73 73
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5.4.4 Förverkande

Förverkande har, såvitt framgår till Arbetar-genomgångav en av
skyddsstyrelsen insända domar, inte arbetsmiljöområdet.använts på

5.4.5 Företagsbot

Företagsbot har endast utdömts vid tillfällen under 1989-1992.två åren

I det fallet hade olycka orsakats saknadeena att excenterpressen av en
skyddsanordningar. I detta fall ådömdes företagets samtidigtägare ett
personligt bötesstraff. Företagsboten jämkades med hänsyn härtill

Skövde tingsrätt, DB 2421990. Det falletandra gällde brott mot ett
föreläggande. En kommun ådömdes företagsbot för underlåtenhet att
vidta förelagda åtgärder avseende omlastningsstationer för Isopor.
detta fall ställdes ingen till personligt Hässleholms tingsrätt, DBansvar
1081991.

5.5 Utredningens överväganden och förslag

5.5.1 Allmänna synpunkter

Arbetsmiljölagen inriktadär få tillpå stånd förebyggande och för-att
bättrande åtgärder i arbetsmiljön. Systemet med förelägganden och

förbud ingår därför naturlig del i lagstiftningen och fastsom en som en
grund för tillsynsmyndigheternas verksamhet.

Vite används i icke ringa utsträckning i de förelägganden och förbud

yrkesinspektionen utfärdar. Som framgår redovisningen isom av av-
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snitt 5.4.1 dominerar förelägganden och förbud vite bland be-utan
slutade tvångsåtgärder medan förhållandet är det i frågamotsatta om
fall tillgått åtal. En sannolik förklaring är vitesom huvudsakligenatt

ianvänds de komplicerade ärenden, där kraftig påtryckning behövs,en
och det främst iär dessa fallatt överträdelse föreläggandetsom av
eller förbudet sker.

Det finns emellertid arbetsmiljöområdetpå överträdelser där före-
läggande eller förbud inte är några ändamålsenliga tillsynsinstrument. I
4 kap. 1-8 §§ arbetsmiljölagen finns därför antal föreskrifter medett
direkta straffsanktioner.

Straff, dvs. i första hand böter fängelse,och kan enligt svensk rätt
endast fysiska ådömas. För brott begås i näringsverksam-personer som
het kan sålunda endast den fysiska har det straffrättsligaperson som

dömas till straff. Viteansvaret kan riktas även juridiskasom mot-
är naturliga skäl aktuellt detpersoner när gäller överträdelserav-

föreskrifter med direkta straffsanktioner.av
Överträdelser arbetsmiljöbestämmelser begås ofta inom förav ramen

verksamhet där många människor medverkar. För straffansvar skallatt
kunna ådömas måste utredning ske den personliga skuldav som en
utpekad gärningsman har till det inträffade. Det oftaär Detsvårt. kan

osäkert vilkett.ex. reellt inflytande över händelseförloppetvara någon
varit formellt ansvarig har haft. Vidare detsom är sällan uppenbart

bristen i arbetsmiljönatt är resultatet inomnågon företaget gjort sigatt
skyldig till vårdslöshet. Man dock inte denne är, s.k.en vet vem ano-

vårdslöshet. Från åklagarhåll har Arbetsmiljölagsutredningennym
uppmärksammats på hur klar överträdelseen t.ex. ettav
besiktningskrav kan kräva tidsödande förundersökning inomen om var
företaget vårdslösheten ligger formellt och reellt. Straffrättsligt är detta
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blir ofta frikännandebedömning. Resultatetavgörande för domstolens

barauppseendeväckande lågastraff sigdom eller kan te om mansom
styrkas ifrån vad kansådan och bortsertill händelsen somser som

föreliggerSvårigheteroaktsamhet.fråga elleruppsåt artsammaavom
behandltasmiljöområdet och har den aspekteninom detockså yttre ur

SOU 1993:27 Miljöbalk.betänkandetMiljöskyddsutredningen iav
kan tillämpas direktsanktioner vitefinns andra änDet även motsom

sanktionbrott. En sådansärskild rättsverkanföretag. De benämns av
kan dels anordningarbetsmiljöområdetförverkande páär avsesom

de vinsterförbud, delsi strideller använtsämne ettmot somsom
förverkandeBestämmelsernaföretag kan ha brott.uppnått omgenom

Arbetsolycksfallsut-arbetsmiljöområdet.inominte ha tillämpatssynes
föreläggande ellerförklaring till dettaredningen anförde ettattsom en

arbetsgivaretryck änvite torde inneböra påförbud med störreett en
SOUvärdeförverkandestraff ocheventuellt kommandehotett om

förmod-kommerArbetsolycksfallsutredningen1988:3 s.l58. Enligt

fortsättningenidärför inte hellerligen förverkandebestämmelserna att

sanktionssystem.arbetsmiljölagstiftningensroll ispela avgörandenågon

uppfattning.Arbetsmiljölagsutredningen har samma
brott,kategorin särskild rättsverkansanktioner, tillhörandeAndra av
sank-dels särskildaföretag dels företagsbot,kan tillämpas ärmotsom

i följande.sanktioner behandlas dettionsavgifter. Dessa

5.5.2 Företagsbot

sanktionssystemet, det hän-utredning ekonomiskaDen det somom
i5.2, redovisadesavsnitttill i arbetsmiljölagens förarbeten sevisades



SOU 1993:81 Sanktioner 131

betänkandet DsJU 1978:5 Företagsböter. Det innehöll kartläggningen
möjligheterna bestraffa juridiskaav att För underlättaattpersoner. en

remissbehandling utarbetades inom Justitiedepartementet promemorian
DsJU 1979:10 Företagsböter förslag till lagtexter. Efter remissbe--
handling utarbetades inom departement promemorian DsJUsamma
1981:3 Ekonomiska sanktioner vid brott inom näringsverksamhet. I
promemorian föreslogs bestämmelser förverkande. Förslagennya om
ledde till bestämmelseratt förverkande infördesnya i 36 kap.om
brottsbalken prop. 1981:3. Arbetet med finna lämpliga modelleratt
för korporativt fortsattes emellertid. Kommissionenansvar eko-mot
nomisk brottslighet fick regeringens uppdrag ytterligare utredaatt
frågan. Kommissionens förslag i delbetänkandet DsJU 1984:5
Företagsbot ledde till gällande bestämmelser företagsbot i 36 kap.om
7-10 §§ brottsbalken.

Som exempel på brott där företagsbot kan tillämpas nämns i för-
arbetena prop. 198586:23 63 brott föreläggande eller förbudmots.
enligt 8 kap. l § eller föreskrifter enligt 8 kap. 2 § första stycket ar-
betsmiljölagen.

Företagsbot aktualiseras bara det begåtts brott i verksam-ettom
heten. Samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i straffstadgandeett
måste alltså uppfyllda. Det uppställs intevara något krav på gär-att
ningsmarmen åtalas för brottet eller identifieras, det måste ståens men
klart brott har blivitatt begånget.ett Det naturligtvisär sällan möjligt

konstatera brottsligtatt hosuppsåt icke identifierad gärningsman.en
Enligt förarbetena detär emellertid vid oaktsamhetsbrott fullt tänkbart

det står klartatt inågon företag haratt handlatett vårdslöst detutan att
för den skull går leda i bevis exaktatt denne är. Företagsbot kanvem
då åläggas företaget.
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brottsbalksbrottvidFöretagsbot kan ådömas brottäven mot om
uppfyllda. Den bestämmelsenförutsättningarna i övrigt är omnya

tidigare5.3 klararearbetsmiljöbrottise avsnitt på sätt änettavses
109.199091: 140talan företagsbot prop.kunna grunda s.en om

uppfattning företagsbot kunnaArbetsolycksutredningens bordeEnligt

SOUsanktionsmedel arbetsmiljöbrottbli mycket verksamt motett

1988:3 173.s.
miljönbestämmelser den åNär det gäller brott yttremot anserom

666 ff.sidan Miljöskyddskommittén SOU 1993:27 Del 1andra atts.
vidgadbör ändras för möjliggöralagstiftningen företagsbot att enom

dock sketillämpning institutet. Enligt kommittén bör detta utan attav
företaget ändras.företagsbotens allvarligt klanderkaraktär motettav
enligt 36 kap. 7 §förutsättning för åläggande företagsbotEn ärav

brottsligheten inneburit åsido-första stycket 1 brottsbalken att ett grovt

särskilda skyldigheter förenade med verksam-sättande de ärsomav
uttrycket grovteller allvarligt slag. Det valdaheten ärannars av

Miljöskyddskommittén till antagandetásidosättande leder enligt att

begränsningen företagsbotens tillämpningsområde långt-är meraav
förutsättningen igående Kommittén föreslår därförän attavsetts.som

allvarligt ásidosättan-brottsligheten inneburitpunkt l att ettanges vara
skyldigheter med verksamheten.de de särskilda förenadeärav som

i 36 kap. § förstabegränsning ligger i bestämmelsen 7En annan
förutsättning2 enligt vilken ytterligarestycket brottsbalken är atten

förnäringsidkaren gjort skäligen kunnat krävasinte har vad attsom
förebygga Miljöskyddskommittén framhåller denbrottsligheten. att

bevisbörda, med bestämmelsen lydelse åligger åklaga-nuvarandesom
visat alltför uppfylla. Enligt paragrafens andrasig svår attren, vara

stycke skall företagsbot inte åläggas det skulle uppenbartom vara
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oskäligt ålägga företagsbot. Det skulle enligtatt kommitténs mening

finnas tillräckliga möjligheter underlåta döma till företagsbotatt att om
uttrycket uppenbart oskäligt byts oskäligt.enbartut mot
Kommittén föreslår så sker. Till detta undantag kan då bl.a. förasatt
sådana fall företagarendå gör antagligt hans organisation varitatt
sådan han gjort vad rimligen kunnatatt krävas för förebyggaattsom
brott i verksamheten. Härvid bör enligt kommitténs förslag begräns-

ningen i 36 kap. §7 första 2stycket utgå.

Miljöskyddskommittén föreslår vidare den övre för före-gränsenatt
tagsbot höjs från miljoner kronor till tio miljoner kronor.tre

Den redovisning användningen företagsbot lämnats iav av som
avsnitt 5.4.5 visar bestämmelserna i 36 kap. 7 § brottsbalken fort-att
farande tillämpas sällan. I allvarliga fall företagsunderlåtelserytterst av
bör dock enligt Arbetsmiljö]agutredningens uppfattning företagsbot

kunna bli verksamt sanktionsmedelett arbetsmiljöbrott. De över-mot
väganden Miljöskyddskommittén redovisats i föregåendedetav som
har enligt Arbetsmiljölagutredningens uppfattning bäring brottäven på
inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljölagutredningen biträder därför
från de synpunkter, utredningen har bevaka, det förslag tillattsom
ändring brottsbalkens bestämmelser företagsbot har fram-av om som
lagts Miljöskyddskommittén.av

5.5.3 Sanktionsavgifter

Gällande riktlinjer

I propositionen förverkandebestämmelser prop. l98l82zl42om nya
12 påpekades förslaget i promemorian Ds Ju 1981:3att byggde pås.
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i vissa fall ochtanken den generella förverkandebestämmelsen påatt

sanktionsavgifter förmedsärskilda områden skulle kunna kompletteras

sammanfattning följande principerföretag. l promemorian föreslogs i

specialstraffrätten:böra gälla för avgiftssystem inom

avgiftssystem ändamålsenlig lösning i fall därEtt kan erbjuda en
regelöverträdelser särskilt frekventa eller speciella svårigheterär

vinst besparingföreligger den ellerberäkna storlekenatt av som
i fall den ekonomiskadet särskilda fallet. Andra näruppnås är

fördelen isolerad genomsnittligt kan be-överträdelse settav en
dömas samtidigt samhällets behov skydd detlåg, påsom som av

ekonomiskaaktuella området framträdande, inte bara denär så att

fördelen i det särskilda fallet redan utsikten till vinst ellerutan

besparing bör neutraliseras.

Avgifter bör få förekomma inom speciella och klartendast av-
näringsreglering-användsgränsade rättsomräden. l den de påmån

område till särskilda föreskrifterbör de knutnaens somvara
näringsutövarna ihar iaktta denna egenskap.att

i all möjligBestämmelserna beräkning avgiftsbeloppet börom av
utsträckning ikonstrueras de från mätbartså utgår ett momentatt

möjligtden aktuella detöverträdelsen görparameteren som- -
särskildaförutse fastställa avgiften skall bli i detoch huratt stor

fallet. denKonstruktionen kan utformad sådantpå sättett attvara
schablonmässigt avgiften genomsnittligtfastställda kan beräknas

den uppkomna vinsten vid varje särskild överträdelse. Imotsvara

fallde då det bedöms angeläget söka neutralisera redan ut-att
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sikten till vinst bör dock hinder inte föreligga låta avgiftenmot att
enligtutgå grunder leder till väsentligt högre avgiftsbelopp.som

4. Beroende det aktuellapå rättsområdets bör särskilt prövasnatur

uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighetom
eller denna skyldighet kan bygga striktpå Förom attansvar. en
konstruktion med strikt skall försvarbar från rättssä-ansvar vara
kerhetssynpunkt bör förutsättas det finns starkt stöd föratt en
presumtion överträdelser intepå området kan förekommaattom

än följd elleruppsåt oaktsamhet. Vidareannat måstesom en av
uppmärksammas särskilda undantag från det striktaatt ansvaret

iäven dessa fall kan nödvändiga med hänsyn till förhållande-vara
inom avgiftens användningsområde eller till reglernasna ut-

formning i övrigt. Sådana undantag bör långt möjligtså vara
preciserade, så det inte föreligger någon tvekan deras räck-att om
vidd. Det sistnänmda gäller i frågaöven bestämmelserom som
reglerar möjligheten till jämkning avgiftsbeloppet.av

5. Det bör inte föreligga hindernågot låta avgiftsreglermot att som
i första hand riktas juridiska och straffrättsligamot personer
bestämmelser riktade fysiska tillämpliga vidmot personer vara
sidan varandra. De subjektiva rekvisiten kan därvidav vara an-
norlunda utformade i de olika strikt vid avgiftsystemen, ansvar
och uppsåt eller oaktsamhet vid straffrättsligt Om det röransvar.
sig mindre allvarliga överträdelser, kan den vinstelimineringom

uppnås avgiften framstå fullt tillräcklig åtgärd.som genom som en
Det kan i fallså bli aktuellt låta införandet avgiftssystematt ettav
innebära de aktuella gärningarna inte längre straffbara.att är
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Åläggande avgiftsskyldighet ikan viss utsträckning överlämnasav
till de administrativa myndigheter verksamma det aktu-är påsom
ella området. I vissa fall det emellertid lämpligt överlämnaär att

denna prövning till de allmänna domstolarna. Det främstgäller

avgiftsskyldighetennär beroende huruvida överträdelsengörs av
skett eller oaktsamhet reglerna utformadeuppsåt och när är påav
sådant det finns försätt betydande skönsmässigaatt utrymme

bedömningar. I sådana falla kan sakkunniga administrativa myn-
digheter ställning initiativtagare till eller i dom-partges som
stolsprocessen.

Föredragande departementschefen betonade vikten avgiftssystemattav
på områden infördes först efter överväganden behovnya noggranna om
föreligger. Systemen borde i fall i linjeså med vad anförts isom pro-
memorian utformas sådantpå sätt anspråk rättssäkerhet blirpåett att
fullt tillgodosedda. Med detta siganslöt departementschefen tillut

riktlinjerna. Justitieutskottet JuU 198182:53 6 ff. lämnade vads.
departementschefen anfört erinran tillägg utskottetmed ansågutan att
det viktigt avgiftssystem från den straffrättsliga skuldprincipenutgåratt

även avgiftsskyldighet förutsätts kunna i särskilda fall bygga påom
strikt ansvar.

Sanktionsavgifier lagstifiningi annan

Exempel på sanktionsavgifter miljöskyddsavgift enligt miljöskyddsla-är

1969:387, överlastavgift enligt lagen 1972:435 överlastav-gen om
gift, övertidsavgift enligt arbetstidslagen 1982:673, byggnadsavgift
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och tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 1987: 10 och skattetillägg
enligt taxeringslagen 1990:324.

Miljöskyddskommittéen föreslår i sitt nämnda betänkande SOU
1993:27 Del 1 670 ff. den nuvarande miljöskyddsavgiften,atts. som
direkt syftar till eliminera den ekonomiska vinningenatt miljöb-ettav

byts miljöskyddsavgiftrott, ut mot med vidare syftning. Den före-en
slagna miljöskyddsavgiften siktar framför allt denpå mellangråzon det
tillåtna och det straffvärda där det kan framstå stötande någonattsom
sanktion inträder. Rörande enskildheterna fär Arbetsmiljölagutred-
ningen hänvisa till betänkandet. Som anmärkningsvärt mä emellertid
här framhållas förslaget frånutgår miljöskyddsavgiftenatt inomatt
överskådlig tid oftast inte kommer kunna bestämmas efteratt några
mätbara i överträdelsen i stället fårmoment bestämmas i detutan
enskilda fallet. Härvid skall enligt Miljöskyddskommitténs förslag
beaktas vikten den föreskrift överträtts, omfattningen över-av som av
trädelsen och den skada eller fara överträdelsen inneburit.som

Arbetsmiüölagsutredningens förslag

Mot bakgrund de allmänna synpunkter Arbetsmiljölagsutred-av som
ningen har anfört i avsnitt 5.5.1 förordar utredningen möjlighetatt att
föreskriva sanktionsavgifter för företag i viss utsträckning införs i
arbetsmiljölagen. Härvid konstruktion striktmed däravses en ansvar
avgifter kan dömas när överträdelse har skett föreskrift.ut Av-av en
görande för utredningens ställningstagande den effektiviseringär av
sanktionssystemet kan vinnas kan begränsa erforderligsom om man
utredning till gälla endast själva överträdelsen.att Tanken därvidär att

inte skall behöva eller mindre resultatlöstman påsatsamer attresurser
belägga hos inom företag uppsåtet eller oaktsamheten bakomettvem
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överträdelsen söka. Administrativt och processekono-närmast är att

miskt vinns åklagarnas kanmotsvarande lättnader, och resurser mera
utsikter finns påtagliga resultat.användas områden där nåpå större att

arbets-Enligt ArbetsmiljÖlagsutredningens uppfattning bör det på

miljöområdet avgiftsbeloppen beräknasoavvisligt krav kanett attvara
förhand och inte fastställs efterhand med frånpå i utgångspunkt om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Endast på så sätt klarsynes en
fram-hållas ochkunna mellan straffprocess någotgräns snarastsomen

tilltalade före-parallellt brottmålsförfarande där den ärstår ettettsom

tag.

sank-Effektivitetsvinster resursbesparingoch motsvarande genom
före-tionsavgifter främst vinna överträdelserdet gällerstår näratt av

skrifter preciserade Föreskrifterformella förfaranden eller åtgärder.om
finns i arbetsmiljölagens kap. Här bemyndi-den karaktären 4av avses

tillstândsprövninggandeföreskrifterna produktkontroll och av ar-om
register undersök-betsprocesser 4 kap. l och 2 §§, vissa ochm.m.

uppgifterning skyddsförhållanden 4 kap. 3 § anmälan,samtav m.m.
till tillsynsmyndighet handlingar kap. 8. När detoch förvaring 4av

föreskriftergäller dessa kan dessutom klart över-attpresumeraman
inte förekommer följd eller oakt-trädelser än uppsåtannat som en av

samhet inom det berörda företaget.

sanktions-Annorlunda förhållandet i de fall då arbetsmiljölagensär

föreläggandebygger tillsynsmyndigheterna kan meddelapåsystem att

förbudeller i det enskilda fallet. Mot sanktionsavgifter talar här samma
anförts straffpåföljder fall jfr avsnitt 5.2.skäl direkta i dessamotsom

avgifterVad därefter arbetsmiljöbrott enligt skullebrottsbalkenangår

kunna stötande till överträdelsen. Motmed hänsyn resultatetvara av
avgifter i för intede nämnda fallen talar också svårigheten, sägaattnu
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omöjligheten, här förutsebara och rimligaatt avgifter för olikaange
slags eventuella överträdelser. Liknande skäl talar avgifter vidmot
överträdelser sådana direkt straffsanktionerade föreskrifter i arbets-av
miljölagen inte särskilt inämnts det föregående bl.a. 4 kap.som
4-7 §§ generella förbud, läkarundersökningar föreskrif-om samtm.m.

enligt 5 kap. minderåriga.ter Ytterligare skäl avgifter kanettom mot
föreskrivande sådana onödigtatt är med hänsyn till den ringavara av

frekvensen överträdelser på området. Som exempel kan nämnas 4av
kap. 7 § arbetsmiljölagen handlar register vid vissa läkarun-som om
dersökningar.

Utredningen förordar sålunda Arbetarskyddsstyrelsen bemyndigasatt
föreskriva särskildatt avgift skall betalasatt överträdelse haren om

skett föreskrift har meddelats med stöd 4 kap. l-3 ellerav en som av
8 Avgiften skall betalas även överträdelsen inte har skett uppsåt-om
ligen eller oaktsamhet. Den skall påföras den verksamhet där över-av
trädelsen skedde.

Vidare förordas bestämmelse Arbetarskyddsstyrelsen, näratten
styrelsen föreskriver särskild avgift, hur avgiften skall beräk-en anger

Viktigt är avgiftsbeloppet skall kunna fastställas direktatt med led-nas.
ning den angivna beräkningsgrunden.av

Vad gäller förhållandet mellan förordade särskilda avgift och före-
tagsbot vill utredningen framhålla utdömande företagsbot förut-att av
sätter brott allvarligtatt slag uppsåtligenett eller oaktsamhetav av
begåtts i näringsverksamhet. Den förordade avgiften sidaná andra

utgå med schablonbelopp påförs när överträdelsenavses ärsom av
relativt lindrig och någon utredning detart personliga ochansvaretom
det subjektiva rekvisitet inte är påkallad.
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Gäller indragningdet ekonomisk vinst kan förverkandeinstitutetav
anlitas. Utredningen förordar denna bakgrund lägsta gränsmot en av
1.000 kronor och högsta 100.000 förgräns kronor den särskildaen av
avgiften.

Avgiften skall med schablonbelopp. avgift förordatutgå Innan en av
slag påförs behövs emellertid prövning överträdelse faktiskten om en
har skett. Denna prövning bör i princip utföras domstol. Eftersomav
avgiften ligger vid sidan straffansvaret förordar utredningen attom
frågan utdömande förvaltningsdomstol.prövasom av

De åsyftade resultaten med avgiften effektivisering sanktions-av-
och administrativa lättnader enligt utredningens meningnåssystemet -

bäst talan ádömande avgiften förs yrkesinspektionen ellerom om av av
Arbetarskyddsstyrelsen. Utredningen förordar sker. Tillsynsmyn-såatt
digheten får redan insatt i ärendet och skulle under allaantas vara
förhållanden haft initiera prövningen. För åklagarmyndigheternaatt

innebär förordadedet förfarandet resursbesparing, eftersom antaleten
tillsynsmyndigheterna påkallade förundersökningar i arbetsmiljö-av

ärenden samtidigt kan minska.antas

Frågor påförande sanktionsavgifter får bli enklaantasom av ur
handläggningssynpunkt. Utredningen förordar avgift skallävenatt

kunna åläggas efter föreläggande den handläggande tillsynsmyn-ett av
digheten. Om föreläggandet godkänns företagaren, skall det gällaav

lagakraftvunnen dom meddelats domstol.som en som av
Ett vanligt införande sanktionsavgifter varitharargument mot attav

det då möjligtär begå överträdelser och sedan köpa sig fri. Av-att

sikten med utredningens förslag är emellertid de straffrättsliga sank-att
tionerna skall kvarstå. Självfallet bör emellertid avgiftsförfarandeett

och straffförfarande inte parallellt hänsyn till andrapågå detett utan
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förfarandet. Enligt utredningens förslag får avgift efterges deten om
följdtill straff, företagsbot eller förverkandeav följer på över-som

trådelsen eller orsak skulle oskäligt påföra avgiften.av annan attvara
Gäller det å andra sidan lindriga fall omfattas föreskriftersom av om
avgift, kan det i många fall tillräckligt avgift påförs. Medattvara
tanke på sådana fall förordar utredningen bestämmelse föråtalatten en
överträdelse, omfattas föreskrift avgift, fårsom väckasav en om en-
dast det särskilda skäl är påkallat allmänom av synpunkt. Förslagetur

införande sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdetom av skall sålunda
också avkriminalisering i vissses utsträckningsom en arbetsmil-av
jölagens direkt straffsanktionerade bestämmelser.

5.5.4 Tillägg beträffande intemkontrollen

I de uttalanden, ledde till Arbetsmiljölagsutredningenatt tillsattes,som
fokuserades tillsyn och sanktioner när det gäller internkontroll. Med
anledning härav har utredningen särskilt uppmärksammat dessa frågor
vid redovisningen hur olika sanktioner har föranvänts kommaav att
tillrätta med brister i arbetsmiljön avsnitt 5.4. Utredningen vill till-
lägga följande.

Förelägganden eller förbud har än så länge i ringa utsträckning
använts för driva kravatt på internkontroll. Detta får igenom ses
samband med Arbetarskyddsstyrelsensatt föreskrifter internkontrollom
endast gällt sedan den 1 januari 1993. l föreskrifterna preciseras kra-

Den ringa användningen kan också beroven. på yrkesinspek-antas att
tionens tillsyn intemkontrollen s.k. systemtillsyn fortfarandeav är



1993:81SOU142 Sanktioner

utformasärskilt i fråga metodikenunder utveckling. Det gäller attom
krav.

sanktionsavgifterAllmänt kan emellertid i nuvarande skede sägas att

handlings-framstår mindre lämpliga gäller upprättandedetnär avsom
Om sanktionsav-planer och andra internkontrollkrav. medett system

utred-gifter införs med sikte internkontrollen riskerar enligtpå man
ningens mening intresset förskjuts från innehållet i internkontrollenatt

förfarandena. Om exempelvishelhet till de direkt sanktioneradesom en
avgift handlingsplan kan det,knyts till skyldigheten upprättaatt en om
ingen väsentliga avgiftenplan kommer till sig detstånd, attte som

då ocksådöms det formella uppfylls. Till saken höroch kravetut att

ienligt inte kan páföljdssanktioneras,åtaganden handlingsplanatt en
införs myndig-fall inte länge det inte dessutom formså någonvart av

situation riktashetsfastställelse planen. I bör i denna intressetställetav
internkontrollende bakomliggande förhållandena och hurmot mot som

fungerar. synpunkter frånhelhet I dessa avseenden finns behov av
yrkesinspektionen preciseras i enskilda fallet.hur kraven bör detom

före-Om yrkesinspektionen inte får för sina synpunktergehör är ett

läggande instrumentet.det ändamålsenliga

sanktio-Utredningen för sin förslag särskildadel någotattanser om
det gäller internkontroll inte motiverat.när ärner
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Överklagande6.

6.1 Inledning

Arbetsmiljölagen innehåller bestämmelser offentlig tillsyn överom
arbetsmiljölagstiftningens efterlevnad. Tillsynen utövas Arbetar-av
skyddsverket, består Arbetarskyddsstyrelsensom på central nivå ochav

yrkesinspektionen på regional nivå. Den regionalaav tillsynen sker
under styrelsens överinseende.

Arbetarskyddstyrelsen meddelar med stöd bemyndiganden iav ar-
betsmiljöförordningen föreskrifter arbetsmiljöns beskaffenhet.om

Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten. Vid
myndigheten finns också styrelse består högst sju ledamöter,en som av
generaldirektören medräknad. Regeringen förordnar generaldirektören
och de andra ledamöternautser för bestämd tid. Generaldirektörenen
avgör ärenden inte skall avgöras myndighetenssom styrelse ellerav
något beslutsorgan inomannat Arbetarskyddsstyrelsen. Myndighetens
styrelse avgör bl.a. förvaltningsärenden, tillämpningsom avser av
arbetsmiljölagstiftningen.

Yrkesinspektionen är uppdelad 19på distrikt. Vid varje distrikt finns
tillsynsdirektör, är chef för distriktet.en Vid varje distrikt finnssom

också yrkesinspektionsnämnd beståren högst sju ledamöter,som av
tillsynsdirektören medräknad. Regeringen förordnar tillsynsdirektör och

övriga ledamöter.utser

Yrkesinspektionen får meddela de förelägganden eller förbud som
behövs för arbetsmiljölagenatt eller föreskrifter har meddelats medsom
stöd lagen skall efterlevas. l beslut föreläggandeav eller förbud kanom
yrkesinspektionen sätta vite. Om intenågon vidtarut åtgärden som
åligger honom enligt föreläggande, fårett yrkesinspektionen förordna
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vidarerättelse hans bekostnad. Yrkesinspektionen kan med stödpåom
föreskrifter från i vissa fall beslutaArbetarskyddsstyrelsenav om un-

från föreskrifter tillstånd. ingår i yrkesinspektions-dantag eller Detom
uppgifter förelägganden ochnämndens bl.a. ärendenavgöraatt om

förbud enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Arbetarskyddsstyrelscn beslutsbefogenheter i frågahar omsamma
föreläggande förbud yrkesinspektionen. Arbetarskyddsstyrelsenoch som

första dispenser.dessutom instans i fråga vissaär om
Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos Arbetarskyddsstyrelsen.

Styrelsens beslut i arbetsmiljöärenden får överklagas hosi regel rege-
ringen. Denna ordning 1974.har gällt sedan år

Utredningens förutsättningaruppdrag det finnsär pröva taatt attom
möjligheten enligt arbetsmiljölagen tillbort överklaga beslutatt rege-

finnaringen tredje och sista instans. Skulle utredningen någraattsom
fortsättningsvisärenden den karaktären de skall kunnaär ävenattav

direktiven framregeringen, skall utredningen enligt läggaprövas av
förslag formerna för åstadkomma sådan prövning. Därvid börattom en

förfarande Överlämnande till regeringenmed ärenden övervägasett av
alternativ till beakta Europa-överklagande. Utredningen skallettsom

konventionens rättsprövningkrav domstolsprövning lagenpå samt om
vissa förvaltningsbeslut.av

6.2 för regeringens befattning medRiktlinjer
besvärsärenden

År 1984 riktlinjer möjligheterna överklagariksdagen vissaantog attom
KU23,myndighetsbeslut till regeringen 198384:120,prop. bet. rskr.

250. Riktlinjerna regeringen princip inte börinnebär iatt vara
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besvärsinstans än det behövsnär för politiskannat styrningen av
praxis.

l de fall politisk styrning inte är nödvändig eller önskvärden anger
riktlinjerna olikaantal sätt befria regeringenett från besvärsärenden.att
Prövning kvalificeradetvå myndigheter under regeringsniván anvisasav

sådant sätt. Ettett är överlämnande ärenden tillsom annat regering-av
i stället for rätt överklaga. Domstolsprövningatt anvisasen vägsom en
sakendå är sådan prövning domstol framståratt lämplig. Iav som

sistnämnda fall bör enligt riktlinjerna hålla fast vid principenman att
ärenden där rättsfrágan huvudsakär skall tillgå domstol medan ärenden
där lämplighetsbedömningar dominerar skall iprövas adminstrativ
ordning.

6.3 Europakonventionen

Sedan 1952år är Sverige bundet Europarådets konvention angåendeav
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Konventionen innehåller bestämmelser fri-antal och rättigheter.ettom
Efterlevnaden konventionen kontrolleras bl.a. kommissionav ochav en

domstol med säte i Strasbourg Europadomstolen.en
En bestämmelserna i Europakonventionen gäller den enskildesav rätt
få sina civila rättigheteratt och skyldigheter prövade inför inhemsken

domstol. Enligt artikel 6 skall sålunda när det gäller prövaattenvar,
hans civila rättigheter och skyldigheter, berättigad till opartiskvara en
och offentlig inomrättegång skälig tid och infor oavhängig ochen
opartisk domstol upprättats enligt lag.som
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civilaEuropadomstolen har i sin praxis utvidgat begreppet rättig-

rättigheterheter skyldigheter till omfatta inte bara sådana ochoch att

tillskyldigheter traditionellt brukar räknas civilrätten. Domstolensom
tillämpningen vissa regler i den offentliga rättenävenatt somanser av

människor och allmänna gällerförhållandet mellan enskilda detrör

konventio-civila rättigheter i mening ioch skyldigheter den som avses

nen.

6.4 förvaltningsbeslutLagen rättsprövning vissaom av

tillämpningenMot bakgrund Europadomstolens praxis det gällernärav
artikel 6 i Europakonventionen möjligheten till domstolsprövningharav

utvidgats rättsprövning vissa förvalt-lagen 1988:205genom om av
ningsbeslut. 1988 innebärLagen trädde i kraft den 1 juni och samman-
fattningsvis följande.

för-Regeringsrätten skall, enskild i sådantansökanpå part ettav
valtningsärende i 8 2 ellerförhållande kap.rör någotsom avsessom
3 § regeringsformen, strider rättsregel.avgörandetpröva någonmotom

enskildasDet första dessa lagrum omfattar föreskrifter rörav som
personliga förhållandenställning deras personliga och ekonomiskasamt

inbördes. Det andra lagrummet sådana föreskrifter angårsomavser
förhållandet Rättsprövning gällamellan enskilda och det allmänna. kan

myndighetsutövningendast sådana beslut innebär den enskilde.motsom
Dessutom domstol endast efterkrävs beslutet kan prövasatt avannars
ansökan resning inte skulle ha kunnat i ord-och överprövas annanom
ning. Beslut vissa från rättsprövning,nämnder dock undantagnaärav
liksom beslut i vissa förarbetena till lagen fram-ärenden. Avtyper av

Regeringsrättens prövning skall omfatta inte bara lagtolkninggår att
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Ävenockså faktabedömning och bevisvärdering.utan kraven i l kap.
9 § regeringsformen allas likhet inför lagen saklighet ochsamtom om
opartiskhet bör kunna Detprövas. däremotär inte rättspröv-avsett att
ning skall kunna ske politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening.av

Rättsprövningslagen gällde från början till utgången 1991.år Denav
har därefter förlängts till utgången 1994.år I det lagstift-senasteav
ningsårendet anfördes motiv för inte då ställning tillatt tasom om
rättsprövningslagen borde Europadomstolen inteännupermanentas att

klagomålprövat något beslutöver meddelats Regeringsrättensom av
med stöd rättsprövningslagen. Vidare anfördes bl.a. översynenav att av
olika författningar syftande till svensk rätt skall tillgodose Europa-att
konventionens krav tillgångpå till domstolsprövning, inteännu var
avslutad. Resultatet denna skulleöversyn nämligen kunna kommaav att
inverka på rättsprövningslagens tillämpningsområde, vilket siktpå
skulle kunna leda till rättsprövningslagens särskilda regleratt dom-om
stolsprövning blev överflödiga prop. l99091:l76 och bet.
199192:KUl2.

6.5 Domstolsutredningens förslag

I januari 1990 tillsattes Domstolsutredningen, parlamentarisk kom-en
mitté med uppdrag bl.a. utreda domstolarnas framtida uppgifteratt och
arbetssätt. I domstolsutredningens uppdrag ingåtthar belysa vilkaatt
frågor över huvud sådanaär detaget måste prövas domsto-som att av
lar, dvs. arbetsfördelningen mellan förvaltning och domstolar. I denna

del har uppdraget omfattatäven uppgiften undersöka området föratt om
domstolsprövning bör utökas. Utredningen skulle också arbets-överse
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fördelningen mellan de båda allmänna domstolsorganisationema samt

reglerna omprövning, överklagande och instansordning. Utred-om
ningen skulle särskilt arbetsfördelningen mellan de olikaöverväga

domstolsinstanserna inom domstolsorganisation och utreda vissaresp.
frågor prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt.om

Domstolsutredningen föreslår i sitt betänkande SOU 1991:106

Domstolarna inför 2000-talet rad förändringar i fråga domstolar-en om
verksamhet funktion.och I den följande framställningen redovisas inas

korthet vissa delar Domstolsutredningens överväganden och förslagav
när det gäller arbetsfördelningen mellan förvaltning och domstolar samt
överklagande och instansordning inom den förvaltningsdom-allmänna

stolsorganisationen.

När det gäller arbetsfördelningen mellan domstolar och förvaltning

har utredningen bakgrund vissa grundlagsbud och konventionsá-mot av
taganden försökt beskriva vad förbehållas domstolarna.måstesom
Utredningen framkommer till regeringsformen RF lagstiftarenatt ger
ganska fria händer beträffande vilka frågor skall föremål försom vara
domstolsprövning handlingsfriheten begränsas avsevärtattmen genom
internationella åtaganden, i första hand Europakonventionen. Dom-

stolsutredningen sammanfattar de frågor där den enskilde bör ha tillrätt

domstolsprövning enligt följande:

rättstvister mellan enskilda enligt §11 kap. 3 RF,

2. tvister mellan enskilda och det allmänna enligt praxis i desom
europeiska innefatta prövning civila rättigheter ochorganen anses av
skyldigheter enligt Europakonventionen,

frågor anklagelser för brott enligt Europakonventionen,om
frågor frihetsberövanden enligt 2 9 §kap. RF och Europakon-om

ventionen,
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särskiltvissa andra för den enskilde betydelsefulla frågor, där
domstolsprövning varken enligt RF eller Europakonventionengaranteras

där den enskildes tillrätt domstolsprövning fårmen oomtvistad,anses
frågor skatt.t.ex. om

När det gäller frågorna överklagande och instansordning inomom
den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen anför Domstolsutred-
ningen inledningsvis grundtankarna iatt det reformarbeteen av som
under harår bedrivits på rättsväsendetssenare område har varit att
tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans. Ett inte ringa

förvaltningsmålantal börjar dock direkt i kammarrätt. Under 1988 var
det enligt utredningen cirka 8 500 mål inte hade i domstolprövatssom
innan de anhängiggjordes i kammarrätt.

Domstolsutredningen konstaterar det inte finns några klara riktlin-att
jer för när förvaltningsfråga skall prövas eller överprövasen dom-av
stol. Trots detta är det enligt utredningen uppenbart det finns grund-att
läggande skillnader mellan förvaltningsmyndigheter och förvaltnings-
domstolar.

Utredningen anför förvaltningsmyndigheternasatt prövning ettav
ärende ofta är mycket kvalificerad och bygger på god känne-av natur
dom och bred erfarenhet det ämnesområde det frågaärav som om.
Oavsett hur kvalificerad den prövande förvaltningsmyndigheten än är
kan och bör enligt utredningen dess prövning inte ersätta dom-en
stolsprövning. Domstolsutredningen principiella och praktiskaattanser
skäl talar för denna prövning skallatt börja i den lägsta instansen, dvs.
i länsrätt. Den omständigheten förvaltningsärendet haratt prövats av en
central eller regional myndighet med kvalificerad sammansättning eller
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kan enligtsammansättningdomstolsliknandemednämnd ut-enav en
bedömning.i regel inte föranleda någonredningen annan

bli följdeneffekter kandeDomstolsutredningen igenomhar gått som
Somförvaltningsbeslut.första domstol Överprövarlänsrättatt somav

omständighetenutredningen denproblemframträdande attett angermer
förytterligare instansinstanskedjan förlängs. behövaAtt attenpassera

medförautredningen onekligenenligtslutligt avgörande kanfå fram ett
vilka möjligheterövervägandeVidför den enskilde.olägenheter somav

införandeutredningenfinnertill buds för motverka dettastår attatt av
alternativ. Domstolsutred-prövningstillstånd till kammarrätten är ett

utredningen i sinatillsammanhangningen hänvisar emellertid i detta att

för inför-funnit tidenfråga intesärskilda överväganden i denna mogen
alternativ förprövningstillstånd i Ettkammarrätt.ande attannatav

för-antalbegränsa detförlängning instanskedjanmotverka är attav
kommerärende innan detinkopplade ivaltningsmyndigheter är ettsom

fråganemellertidDomstolsutredningen kontaterartill länsrätten. att om
ifrågasättandeinnebärförvaltningsmyndigheterantaletbegränsa ettatt

harstatliga myndigheterbesvärsfunktion vissa centraladenbl.a. somav
inteUtredningen hartill underordnade myndigheter.i förhållande ansett

bort besvärspröv-det befogatsig ha möjlighet utreda är att taatt om
instanskedja skalllångvissa Problemet medningen hos myndigheter. en

hänvisarUtredningenöverdrivas.enligt utredningen emellertid inte

problem.1991 bedömt sådantdärvid till riksdagen under våren ettatt
socialförsäkringsmálnämligenDå beslutades den storaatt gruppen

försäkrings-tidigare tilli stället förskulle överklagas till länsrätt som
fördelarna medenligt utredningenDärvid har alltsårätt. ansett attman

deförsta domstolsinstans väger överärendenalänsrätt prövaratt som
innebära.förlängd instanskedja kaneventuella olägenheter en
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Efter särskild genomgång särskilt målgrupper i dagen storaav som
börjar i kammarrätt kommer utredningen fram till instansordningenatt
bör ändras på antal områden. Utredningen föreslårett kriminalvårds-att
mål, kommunalbesvärsmål, mål från hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd, sekretessmål, studiestödsmál och vissa länsstyrelsemål bygg-
nadsmål, hälsoskyddsmål, renhállningsmål, djurskyddsmál, vapenmål
skall överklagas till länsrätt i stället för till kammarrätt.som nu

Utöver dessa måltyper förekommer cirka 200 andra målgrupper där
kammarrätten förstaär domstolsinstans. Domstolsutredningen har av
tidsskäl inte kunnat granska varje enskild måltyp ingår i dennasom

Utredningen anför översiktliggrupp. att genomgång dock visaren att
det knappast kan finnas några hinder iäven dessa målmot att typer av
följa principen förstaden domstolsprövningenatt alltid skall ske i läns-

Utredningenrätt. föreslår därför länsrätt i princip blir förstaatt dom-
stolsinstans i samtliga måltyper där kammarrätt i dag har denna funk-
tion. Enligt utredningen bör det krävas mycket starka förskäl frångåatt
denna princip. Utredningen dockgör den reservationen närmareatt en
genomgång varje enskild måltyp i undantagsfall kan visaav antas att
det finns sådana skäl. Domstolsutredningen anför avslutningsvis att
dessa principer givetvis bör vägledande även när det gällervara nya

förvaltningsärenden skallgrupper prövasav domstol.som av
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Utredningens överväganden6.6

Bakgrunden till den nuvarande ordningen

den nuvarandeinledningsvis i detta avsnitt har över-Som har framgått

1 januari 1974 gälldeklagandeordningen gällt sedan 1974. Före denår

arbetsgivaremöjlighet föreläggayrkesinspektör hade attattatt en
yrkesinspektörensmissförhållanden i arbetsmiljön. Talanavhjälpa mot

Arbetarskyddstyrelsen. Styrelsens beslut kundefick föras hosbeslut

överklagas hos kammarrätten.

1973 dåvarande arbetarskyddslagenGenom reform denåren av
enligtoffentliga tillsynenändringar det gällde denvidtogs bl.a. när

yrkesinspektionen inrättades yrkesinspek-arbetarskyddslagen. Vid en
deltagandeordförande och medtionsnänmd med yrkesinspektören som

skullearbetsmarknadens Genom nämndenförrepresentanter parter.av
yrkesinspektio-direkt inflytandefå möjlighet påutövaatt ettparterna

kundeförelägganden och förbudverksamhet. Beslut somnens om
enligt arbetarskydds-inte uppfylldebehövas, arbetsställe kravenettom

lagstiftningen, i fortsättningen denskulle avgöras partssammansattaav
instruktion.reglerades i myndighetensyrkesinspektionsnämnden. Detta

juli 1972 rättstillämp-Arbetarskyddsstyrelsen hade sedan den lHos

avgjorts denviktningsfrågor principiell betydelse eller större avav
verksstyrelsen.partssammansatta

arbetarskyddsfrågor sålunda skulleMot bakgrund framför allt attav
det intekomma ansågskunna tvåavgöras partssammansattaatt organav

frågor till prövninglämplig ordning låta dessa gånågon att avvara
SOU 1972:86förvaltningsdomstol 1973:130 194 ochallmän prop. s.

Överklagandeordningen298 f.. ändrades därför talanpå så sätt atts.
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Arbetarskyddsstyrelsensmot beslut skulle föras hos regeringen i stället
för hos kammarrätten.

Fr.o.m. den l oktober 1992 gäller Arbetarskyddsstyrelsensatt styrel-
och yrkesinspektionsnänmden inte längrese skall partssammansat-vara
Man kan sålunda konstaterata. det skälatt departemenschefen vidsom

1973 års reform framför allt ansåg motivera regeringsprövning inteen
längre föreligger.

Utgångspunkten för utredningens direktiv

Vid utformningen utredningens uppdrag har utgångspunktenav
varit det kan finnas vissaatt ärenden enligt arbetsmiljölagen ärsom av
den karaktären de inte böratt undantas från möjligheten till prövning av

Ärendenregeringen. därvid åsyftats torde sådanasom därvara mera
övergripande avvägningar framför allt ekonomisk börav spelanatur

roll vidstor avgörandet och därför bör förbehållna regeringenvara som
ansvarigt politiskt Ett krav på arbetsmiljöförbättrandeorgan. åtgärder
kan också behöva vägas arbetsmarknads-mot eller regionalpolitiska
effekter.

Genomgång regeringsbeslutav

För få uppfattningatt i vilkenen utsträckning avvägningarom detav
angivna slaget gjorts och inyss vad mån regeringen beslut igenom

överklagade ärenden praxis inomstyrt arbetsmiljöområdet har utred-
ningen gått igenom de beslut i besvärsärenden med regeringen som
tredje instans förekommit fr.0.m. år 1974som mittent.o.m. av mars
1993. Genomgången har framför allt koncentrerats till sådana över-
klaganden frågorrört föreläggande och förbud.som Iom genomsnitt
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cirka 140 ärenden. Detotaltsig drygt sju beslut ellerdet år,rör om per
fördelar sig i huvud-besvärsfallenarbetsmiljöfrågor varit aktuella isom

uppställning:sak enligt följande

AntalSakfråga

3Arbetsorganisation
Utbildning 2

2Psykosociala arbetsmiljöförhállanden
l2planläggningArbetets m.m.
13Ensamarbete
28Arbetslokaler
25Arbetshygieniska förhållanden

5Fall, brandras, m.m.
14Tekniska anordningar
5Farliga ämnen
5skyddsutrustningPersonlig

20Personalutrymmen
2Samordningsansvar
llokalFörbud hyraatt ut

förbudochärenden föreläggandenBehovet regeringsprövning i omav

arbetsmiljöfaktorerSammanställningen visar olikamångaatt typer av
arbets-i Vanligast fall gällervarit aktuella besvärsärendena. är som

ochtekniska anordningararbetshygien, personalutrymmen,lokaler,

ensamarbete.

regeringen ändratfåtal de fall förekommit harI endast ett av som
efter prövning i Någon motive-Arbetarskyddsstyrelsens beslut sak.en

fallring för inte i dessa fall. I de skälhar regel lämnatsutgången som
hänvisningar till om-inte särskilt utförliga består iär deangetts utan

Avsaknadständigheterna och liknande allmänt hållna uttryck. av
egentliga motiveringar i regeringsbeslut skall bl.a. bakgrundmot avses
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det inte finns författningsenlignågon skyldighet för regeringen att
motivera sina beslut.

Vilka närmare överväganden dikterat iutgången de fallsom som
ändrats kan således inte utläsas besluten. Genomgångenav av rege-
ringsbesluten, hänför sig till period 20närmare år, docksom en av ger
inget omedelbart stöd för det förekommit ärenden där sakfråganatt
motiverat sådan styrning i enlighet 1984med års riktlinjer ochsom,
utgångspunkten i direktiven till utredningen, bör uppgift förvara en
regeringen. Redan detta talar starkt för möjligheten till prövningatt av
arbetsmiljöärenden hos regeringen bör kunna bort.tas

Enstaka fall kan möjligen anledning till antagande regeringenattge
grundat sitt ändringsbeslut på bedömning övergripandeen naturav mer

detta alltså framgårutan att beslutet. Ett sådant fall följandeär beslutav
från 1992år bl.a. gällde ensamarbete.som

En livsmedelsbutik i landsorten hade träffat avtal med sparbanken
möjlighet för butikens kunder vid utgångskassan i butikenom fåatt ta

högst 5 000 kr kontantut uppvisande kontokort ellermot påteckningav
check. Ett regionalt skyddsombud avbröt med stöd 6av kap. 7 §av

arbetsmiljölagen kontantuttagsverksamheten. Yrkesinspektionen fann
inte skäl förbjuda verksamheten.att Skyddsombudet överklagade in-
spektionens beslut till Arbetarskyddsstyrelsen och yrkade butikenatt
skulle förbjudas bedriva kontantuttagsverksamheten. Arbetarskyddssty-
relsen fann bl.a. med kontantuttag innebaratt systemet påtaglig risken
för rån butikspersonalenmot kunde avhållas frånattmen atten person
begå tänkt rån det arbetadeett fler än i butiken. Arbetar-om en person
skyddsstyrelsen förbjöd butiken bedriva verksamhet med kontantut-att

inte vissa villkortag uppfyllda, bl.a. det skulle finnas minstom attvar
två arbetade i butiken den höllsnär öppen. Livsmedels-personer som
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butiken överklagade Arbetarskyddsstyrelsens beslut hos regeringen och

yrkade kravet minstpå arbetande itvå butiken vidatt öppethållande

skulle upphävas. Regeringen biföll motivering överklagandet.utan
Den närmast till hands liggande tolkningen regeringens beslut ärav

regeringen gjort bedömningatt ránrisken än Arbetar-en annan av
skyddsstyrelsen. Uteslutet är emellertid inte regeringen tagit regio-att
nalpolitiska hänsyn vid sin bedömning. Det kan tänkast.ex. att rege-
ringen den service i form kontantuttagsverksamhetansett att påav som
detta kundesätt erbjudas befolkningen mindrepá såorten var pass
viktig det kunde berättigatatt kravet tillfredsställandepåattanses en
säkerhet i arbetsmiljön fick vika.

Även det bland de beslutengenomgångna finnssåledes enstakaom
där utgången möjligen kan utslag regeringen önskatett attses som av

praxis huvudintrycketärstyra genomgången ändå de överklagadeattav
ärendena inte varit den eller omfattningen behovetarten attav av rege-
ringsprövning varit särskilt framträdande.

Beslut arbetsgivare denrör inom ojfentliga sektornsom

Cirka 35 % de fall omfattas genomgången har rört denav som av
offentliga sektorn arbetsmarknaden. Det skulle kunna hävdasav att
regeringen i fall bör ha sista ordet offentligavart när tvâ harorgan
olika uppfattning vad bör igöras viss arbetsmiljöfråga. Manom som en
skulle alltså ha olika besvärsvägar, beroende på arbetsgivaren tillhörom
den offentliga eller privata sektorn arbetsmarknaden. En ordningav
med olika regler för offentlig och privat sektor bryter dock vadmot

länge gällt arbetsmarknaden,på nämligen strävan hasom att samma
förregler offentliga för privata arbetsgivare. En särregleringsom av
slag bör därför undvikas. Det vidareantytt är i kommunerna intet.ex.
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ovanligt vissatt verksamhet, renhållning,en t.ex. drivs kommuna-av
lägda bolag formellt är betrakta privataattsom rättssubjektsom men
där tyngdpunkten beslutsmässigt ligger inom den offentliga sektorn.
Även den bakgrundenmot framstår särreglering olämplig.en som

Sammanfattning behovet regeringsprövningom i ärenden före-av omlägganden och förbud

Utredningen sammanfattningsvis det inteanser finnsatt någon anled-
ning låta ärendenatt enligt arbetsmiljölagen förelägganden ochom
förbud avgjorts yrkesinspektionensom första instansav kommasom
under regeringens prövning. Detta innebär dels den nuvarande möj-att
ligheten överklagaatt sådana beslut till regeringen tredje och sistasom
instans bör bort, delstas fråganatt ordning med överlämnandeom en

dessa ärendentyper tillav regeringen i stället förav rätt överklagaatt
aktuell.inte längre är

Behovet regeringsprövning dispensärerzdeniav

Utöver beslut förelägganden och förbud kan yrkesinspektionen,om som
redan nämnts i inledningen till detta avsnitt, i vissa fall besluta om
undantag från föreskrifter eller tillstånd. Sådana beslut kan över-om
klagas till Arbetarskyddsstyrelsen, beslut i sin kan överklagasvars tur
till regeringen. En översiktlig genomgång regeringsbeslut visarav att
antalet dispens- och tillståndsärenden under åren uppgått tillsenaste
fyra fem ärenden år. Dessa ärenden bör behandlasper på sätt- samma

ärenden föreläggandesom och förbud. Bedömningarnaom blir ofta
likartade i de båda ärendegrupperna. En föreskrift kan sägas ettvara

förhandpå givet föreläggande eller förbud frångående krävervars
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besvärsmöjlighetensåledesUtredningeneller tillstånd.dispens attanser
tillståndsärenden.dispens- ochiskärasregeringen börtill även av

instansordningEn ny

yrke-börjar hosför de ärendeninstansordning då gällabörVilken som
skälighetsbe-ofta blir frågatill detsinspektionen Med hänsyn att om

prövning iframstårarbetsmiljölagenenligti ärendendömningar en
adminstrativ lämpligt.för sigordning i ochsom

befattning med besvärsären-regeringens1984Riktlinjerna från år om
prövning tvåfrånbl.a.tidigare berörts,något attden utgår, avensom

överklagandemöjlighet tillförvaltningsmyndigheterkvalificerade utan
enskildallmänfrån såvälordningrationellregeringenhos är somen

frånväsentligadettankenståndpunkt grundas påDennasynpunkt. att

snabbtöverklaganden görsprövningenrättssäkerhetssynpunkt är att av
instans.kompetentopartisktoch enav

slutinstansArbetarskyddsstyrelsen som

ochexpertinstansArbetarskyddsstyrelsenarbetsmiljöområdet ärInom

arbets-enligtfrågorprövadet kompetentasakligt organet attmestsett
framståArbetarskyddsstyrelsensynvinkeln kanUr denmiljölagen. som

avgöran-yrkesinspektionensöverprövningslutinstans vidlämplig aven
under regeringsnivån kanförvaltningsmyndighetNågonden. somarman

finns inte.Arbetarskyddsstyrelsenersätta

Europakonventionen

vid besvärs-slutinstansArbetarskyddsstyrelsenlåtaFrågan att varaom
inte bedömasemellertidkanenligt arbetsmiljölagenprövning utan
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hänsynstagande till Europakonventionens krav på domstolsprövning.
Det råder ingen tvekan förelåggandenatt och förbud enligt arbets-om
miljölagen riktar sig enskilda faller undermot konventionenssom till-
lämpningsområde. I denna ingengörs skillnad mellan å sidan fallena
där ingrepp i den enskildesett rättssfár grundas på rättslig bedöm-en
ning och å andra sidan sådana där lâmplighetsavvägning sker. Kra-en

på den enskildevet skallatt kunna få sin sak prövad domstol gällerav
i båda fallen. Den allt större betydelse Europakonventionens kravsom

domstolsprövningpå har fått för svensk innebärrätt besvärspröv-att en
ning sker enbart i adminstrativ ordningsom någon form dom-utan av
stolskontroll inte längre framstår något egentligt alternativ vidsom
utformningen besvärsordning. Ett föreläggande eller förbudav en mot

arbetsgivare i det allmännas verksamhet skulleen i föroch sig kunna p-
rövas uteslutande i adminstrativ ordning, eftersom konventionen enbart

sikte på besluttar gäller enskilda. Som tidigare anförts bör docksom
regler gälla för både den privata och densamma offentliga sektorn.

Rättsprövningslagen

Kravet på domstolsprövning enligt Europakonventionen har gjort sig
gällande redan inom det rådande besvärssystemet enligt arbets-
miljölagen och inom andra rättsområden där besvärsprövningen sker i
adminstrativ ordning. Rättsprövningslagen har tillkommit som en
lösning konventionskravet.på När det gäller arbetsmiljöområdet kan
nämnas Regeringsrättenatt rättsprövat regeringsbeslutett gällde ettsom
föreläggande för byggföretagett vidta arbetsmiljöförbättrandeatt åt-
gärder Regeringsrättens beslut den 26 november 1990 957-1990.nr

Om regeringen elimineras instanskedjan i de nuvarande treinstan-ur
särendena och Arbetarskyddstyrelsen tillgörs slutinstans i dessa kom-
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möjlighet till domstolsprövning enligt rättsprövningslagen gällaattmer
för för sigstyrelsens beslut. En sådan prövningsmöjlighet kan i och

tyckas godtagbar lösning.vara en
Som tidigare framgått emellertid inte givet rättsprövnings-detär att

lagens särskilda fram-regler domstolsprövning kommer gällaattom
Riksdagendeles. förutsatt skallhar rättsprövningslagentvärtom att

följas med instansordningen i be-de ärendenöversynupp en somav
Tillrörs. detta kommer rättsprövningslagen för närvarande överatt ses

Fri- och rättighetskommittén Ju 1992:01. Kommittén skall utredaav
frågan utvidgat grundlagsskydd för fri-grundläggande och rättig-om
heter Ökade möjligheter till domstolsprövning. Kommittén bårsamt

enligt direktiven dir. 1991:119 ställning till den svenska dom-ta om
stolskontrollen förvaltningsbeslut bör förbättras generellså attav en
möjlighet till domstolsprövning införs. I uppdraget ingår övervägaatt

hur framtida reglering utformadbör området.påen vara

Domstolsprövning ordinär ordningi

Utredningen uppfattar de uttalanden införan-gjorts i samband medsom
det rättsprövningslagen förlängningen rättsprövningslagensochav av
giltighetstid utredningar uppgift för-har till överatt attsom som se
fattningar för tillgodose Europakonventionen krav domstolspröv-påatt

ning i första hand bör söka lösning inte bygger på rättspröv-atten som
ningslagen permanentas.

Den lösning då utforma fullföljdsordningåterstår är att somsom en
innefattar ordinär domstolsprövning. liggerNärmast till hands atten
låta överprövningen ske allmänna förvaltningsdomstolarna.hos de
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Prövning hos allmän förvaltningsdomtøl

Första instans inom förvaltningsdomstolsorganisationen länsrättenär
har lånet domkrets. Länsrätten är regelsom domför medsom som en

lagfaren domare och nämndemän. Desstre avgöranden kan enligt gäl-
lande regler i princip begränsningar överklagasutan till kammarrätten.
Denna domstol kollegialtär och målen enligtavgörs huvud-sammansatt
regeln lagfarna domare. Kammarrättenstre domkrets bestårav ettav
antal län. Kammarrätter finns i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och
Jönköping. Kammarrättens beslut kan i allmänhet överklagas till Rege-
ringsrätten. För Regeringsrätten skallatt besvärpröva över kammar-en

besluträtts i mål, anhängiggjortsett i kammarrätten över-som genom
klagande, krävs Regeringsrättenatt meddelar prövningstillstånd.

Länsrättsprövning

Som framgått redogörelsen i det föregående har Domstolsutredning-av
intagit den principiella ståndpunkten domstolsprövningen att etten av

förvaltningsbeslut alltid bör i Iänsrätt. Regeringen har istarta budget-
propositionen 1993 prop. 1992931100 46 och Bil. avsnitt 4.1s.

denna ståndpunktansett riktig och har föreslagit principen läns-att om
rätt första instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarnasom slås
fast. Riksdagen har godtagit regeringsförslaget bet. 199293:JuU 24,
rskr. 289.

Domstolsutredningens principiella ståndpunkt grundas bl.a. detpå
förhållandet vidatt genomgång de måltyper förekom-man en av som

i kammarrätten inte funnit någon den beskaffenhetenmer detattav
krävs juristkollegial sammansättning i första domstolsinstans. Dom-
stolsutredningen dockär inte främmande för det undantagsvis kanatt
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finnas måltyper där har skäl frángä principen länsrättattman om som
första domstolsinstans.I budgetpropositionen 1993 fortsattadensägs att
beredningen Domstolsutredningens förslag får visa i frågadetav om

vissa mål kan motiverat undantag.med Vid riksdagsbe-ettom vara
handlingen den angivna budgetpropositionen konstaterade Justi-av nyss
tieutskottet principiell ordning med länsrätten instansförstaatt en som
i de måltyper förvaltningsdomstolarnaprövas inte behöver gällasom av
för samtliga máltyper.

Arbetsmiljölagsutredningen saknar anledning inte instämma iatt

ståndpunkten domstolsprövning förvaltningsbeslut i principatt etten av
bör i länsrätten. Frågan blir då undantag bör för degörasstarta om
ärenden enligt arbetsmiljölagen föremålet för utredningensärsom
uppdrag. När det gäller dessa tidigareärenden konstaterats,är, som

Ärendenainslaget skälighetsbedömningar vid prövningen stort.av
behöver därför inte undantas från förstainstansprincipen den grundenpå

de skulle rättsligt komplicerade andra måltyperänatt vara mer som
handläggs länsrätt. För länsrättsprövning inom arbets-av en
miljöområdet talar länsrätten också frågor utdömandeprövaratt avom
vite förelagts med stöd arbetsmiljölagen.som av

Begränsningar instanskedjani prövningstillstånd-

En viktig utgångspunkt vid utformningen besvärsordning i arbets-av en
miljölagen är ärendes slutliga avgörande inte får för mycket draatt ett

tiden till följdpå lång instanskedja. Att motverka onödig tids-ut av en
utdräkt särskilt viktigtär i ärenden projektarbe-branscher därrörsom

vanliga,är byggnads- och anläggningssektorn. Av denten t.ex. genom-
regeringsbeslutgång föreläggande och förbud tidigare redo-av om som
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visats framgår det vissa tagitår ganskaatt lång tid innan slutligtett
beslut funnits. De genomsnittliga handläggningstiderna, räknat från
tidpunkten för yrkesinspektionens respektive Arbetarskyddsstyrelsens
beslut, visas i följande uppställning åren 1974 och 1975 förekom inte

några överklaganden. Från yrkesinspektionens handläggningstid bortses
i sammanhanget.

Regerings- Hgndläggningstid i antal månader
beslut Arbetgrskydds- Regeringen Totalt
g styrelsen

1976 3 3,5 6,5
1977 l 1 2
1978 6,5 7,5 14
1979 3 6,3 9,3
1980 5,5 11 16,5
1981 8 10 18
1982 7 7 14
1983 7 4 11
1984 10,5 10,5 21
1985 7,5 33,5 41
1986 10 8 18
1987 10 13 23
1988 8,5 9 17,5
1989 8 9 17
1990 12 17 29
1991 10 7 17
1992 9 18 27
1993 mars 6,5 4,5 11

Av framgårgenomgången också flera ärenden hos regeringen skri-att
vits eller överklagandeatt avslagits ellerett lämnats tillav åtgärdutan
följd det arbeteatt upphov till ärende enligt arbetsmil-av gett ettsom
jölagen hade upphört vid tidpunkten för regeringens prövning.
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Det sagda innebär bl.a. instanskedjan hållasmåste kartsåattnu som
möjligt. Att låta domstolsprövningen i länsrätten innebär emeller-starta
tid instansordningen kommer förlängas i förhållandeatt tillatt nuvaran-
de ordning. Om inga begränsningar skulle instansordningengörs såle-

des bli yrkesinspektionen Arbetarskyddsstyrelsen länsrätten- kam-- -
imarrätten Regeringsrätten.-

En lång instanskedjaså förenaär svår med den tidigare angivnaatt
utgångspunkten undvika slutliga avgöranden i arbetsmiljöirendenatt att

ytterligare fördröjs. Olägenheterna ärende kan föras vidare tillatt ettav
flera instanser kan i viss utsträckning lindras den möjlighet för-attav
ordna omedelbar verkställighet föreläggande eller förbudettom av som
tillsynsmyndigheterna har enligt 9 kap. 5 § arbetsmiljölagen. Et sådant

förordnande leder i allmänhet till ärendet handläggs förturmed hosatt
Ävenden Överprövande instansen. denna inhiberar beslutettom om

omedelbar verkställighet i avvaktan på dess slutliga prövning kommer

ärendet under alla förhållanden behandlas med förtur. formNågmatt
begränsning i instanskedjan måste detta göras.trotsav
En inskränkning myndighetssidanpå skulle kunna avskaffaattvara

besvärsprövningen hos Arbetarskyddsstyrelsen. Frågan emellertidär om
detta är särskilt praktisk lösning. Vid Arbetarskyddsstyrelsens över-en
prövning yrkesinspektionens beslut ikompletteras ofta utredrmngenav
ärendet på värdefullt sätt styrelsens försorg, isádanaett t.ex.genom
fall då förhållandena ändrats under det prövningen pågår hos Arbe-att
tarskyddsstyrelsen. I tredjedel ärendena Arbetarskyddistyrel-gören av

besök på arbetsplatsen. Om besvärsprövningen hos styrelsensen tas
bort kommer den kompletterande utredning behövakan i ettsom
ärende få ske i länsrätten. I sådana fall torde länsrätten oftastatt komma

behöva inhämta frånyttrande Arbetarskyddsstyrelsenatt eller föran-
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stalta utredning. Man kan ifrågasätta tidsmässigtom annan om man
vinner något på detta. Kontakter från Arbetarskyddsstyrelsen under
hand med skyddsombud och andra i överklagningsärenden in-parter
nebär också många gånger överklagande inte behöveratt ett leda till
någon vidare prövning i sak, sig hos Arbetarskyddsstyrelsen ellervare
i högre instans. Sammanfattningsvis utredningen fördelarnaattanser
med ha kvar Arbetarskyddsstyrelsenatt besvärsprövande instans ärsom
så begränsningen i instanskedjanstora att i stället bör ske på domstols-
sidan.

Ett radikalt sätt åstadkomma begränsningatt instanskedjaen av en
där länsrätten är första domstolsinstans införaär fullföljdsförbudatt mot
länsrättens beslut. Detta innebär emellertid vägledande avgörandenatt
från högre rätt skulle komma saknas. Den vägen bör därföratt inte
väljas.

Ett sätt åstadkommaannat att begränsning skulle kunnaen attvara
införa prövningstillstånd i kammarrätten. Därigenom begränsas visserli-

inte antalet instanser kan komma fågen befattning medatt tasom ett
Tidsvinsterärende. uppkommer dock i de fall där prövningstillstånd

vägras.

framgåttSom redogörelsen i det föregående har Domstolsutred-av
ningen övervägt frågan införa generellt prövningstillstånd iatt ledetom
länsrätt kammarrått. Domstolsutredningen timer faktorermångaatt-
talar för dispenssystem bordeatt införasett i kammarrätterna. Enligt
Domstolsutredningens bedömning bör prövningstillstånd i första hand
övervägas för de mål prövats minst förvaltnings-grupper av som av en
myndighet innan de kommer in till länsrätt. Domstolsutredningen anser
dock finnsdet omständigheteratt också talar införa pröv-mot attsom
ningstillstånd, bl.a. det för många målgrupperatt är finnasvårt att en
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Domstolsutredningen harvettig avgränsning inteför dispensregel.en
prövningstillstånd till kammarrätt.lagt fram konkreta förslagnågra om

proposition i och instansordningenI prövningstillstånd hovrätten om
i utsökningsmål 1992931216 frågan pröv-prop. berörs även om

44ningstillstånd i propositionen s.ledet kammarrätt. Ilänsrätt -
konstateras Domstolsutredningens tanke prövningstillstånd hosatt om
kammarrätt har remissbehandlingen. proposi-vunnit anslutning under I

tionen justitieministern vidare iuttalar sin avsikt saken och låtagåatt

för inomutarbeta förslag krav prövningstillstånd vissa måltyperpåom
förvaltningsrättskipningen.

från prin-Ett tredje begränsa instanskedjansätt är göraatt att avsteg

cipen domstolsprövningen ilänsrätt första instans låtaochom som
ärenden enligt arbetsmiljölagen börja direkt i kammarrätten.

Vid Arbets-valet mellan sistnämnda alternativende två anser
miljölagsutredningen införande prövningstillstånd i kammarrättenatt av

den svårigheterär i första hand i fråga. Någraväg bör komma attsom
de prövningstillstånd förliggeravgränsa ärenden bör omfattassom av

knappast arbetsmiljöområdet. förpå Prövningstillstånd bör gälla samt-

liga ärenden enligt yrkesin-arbetsmiljölagstiftningen prövatssom av
spektionen första instans.som

Med hänsyn till instansordningendet anförda utredningen attanser
yrkesinspektionen Arbetarskyddsstyrelsen länsrätten kammarrätten- --

Regeringsrätten i länsrättkan godtas överklagande redan ledetom- -
kammarrätt förenas med regler prövningstillstånd.om

Reglerna prövningstillstånd lämpligen utformas efterkan mönsterom
de regler redan i för vissa tvistemål och igäller hovrättav som som

den nämnda propositionen föreslås för vissa brottmål.gälla ävennyss
Prövningstillstånd bör vikt försålunda kunna medges detnär är av
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ledning råttstillämpningen talan prövas högre prejudikat-rättattav av
dispens. Vidare bör möjlighet finnas för kammarrätten att ta ettupp

tillmål prövning det finns anledning till ändring i länsrättensom av-
görande ändringsdispens. Slutligen bör finnas möjlighet atten ge
dispens det finns synnerliga skäl talan extraordinärprövaattom armars
dispens.

Det närmare utarbetandet prövningstillstándsregler vid överklagan-av
beslutde enligt arbetsmiljölagen bör samordnas med arbetet inomav

regeringskansliet fram förslag prövningstillstånd för vissaatt ta om
måltyper inom förvaltningsrättskipningen. Arbetsmiljölagsutredningen

lägger därför inte fram några konkreta förslag i denna del.

Beslut Arbetarskyddsstyrelsen första instansav som

Utredningens hittills gjorda överväganden har ärenden börjaravsett som
yrkesinspektionen.hos Som framgått tidigare kan emellertid Arbetar-

skyddsstyrelsen besluta åtgärder första instans i ut-om som samma
sträckning yrkesinspektionen. Arbetarskyddsstyrelsen meddelarsom

första instans också beslut undantag från föreskrifter ochsom om om
tillstånd. Besluten överklagas till regeringen enligt gällande ordning.nu
Utredningen dessa ärenden bör behandlas på sättattanser samma som
de nuvarande treinstansärendena. Besvärsmöjligheten till regeringen bör

därför avskaffas även när Arbetarskyddsstyrelsen meddelat beslut som
första instans.

Kravet domstolsprövningpå enligt Europakonventionen aktuelltär

föräven ärenden avgörs Arbetarskyddsstyrelsen förstasom av som
instans. Beslut i dessa bör därför få överklagas till länsrätt. Behovet av
prövningstillstånd i syfte begränsa olägenhetema lång instan-att enav
skedja blir här mindre i fallän de ärende hos yrkesinpektio-ett startat
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Samma regler bör dock gälla i vilken instans ärendenen. oavsett ett
börjat. Prövningstillstånd i kammarrätt bör därför införas föräven

prövning i ärenden där Arbetarskyddsstyrelsen beslutat förstasom
instans

.

Prövning direkt i kammarrätten

Om med prövningstillståndett system anledningnågon inte skulleav
komma införas i kammarrätt förordar utredningenatt överklagandeatt

Arbetarskydsstyrelsens beslut i samtliga ärenden be-av typer av som
handlats i det föregående får ske direkt hos kammarrätten.
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7. Arbetsställebegreppet

7. 1 Gällande bestämmelser

Uttrycket arbetsställe olikaanvänds i isammanhang arbetsmiljölagen och

arbetsmiljöförordningen. De lagrum där begreppet Förekommer anges
nedan med de aktuella delarna paragraferna citerade och ordet arbets-av
ställe kursiverat.

Arbetsmiljölagen

3 kap. 2 § 3 Arbetsgivaren skallst.: vidare till det arbets-påa attse
iställe hans verksamhet finns lämpligtpá organiseradsätt arbetsan-en

passnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande de uppgifterav
enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen 1962:381som allmänom

försäkring åvilar honom.

3 kap. 6 När ellertvå flera samtidigt bedriver verksamhet på samma
arbetsställe, skall de samråda och verka för åstadkommagemensamt att
tillfredsställande skyddsförhållanden.

3 kap. 7 Den låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ärsom
ansvarig för samordning åtgärder till skydd ohälsa och olycksfallmotav
på arbetsställe förgemensamt verksamheten. Om fast driftställe är

arbetsställe för fleragemensamt verksamheter har den råder översom
arbetsstället motsvarande Ansvaret för samordningen kanansvar.
överlåtas till någon dem bedriver arbete arbetsstället.på I frågaav som

arbetsställeannat än i förstagemensamt stycket kanom desom avses
bedriver arbete där överenskomma dem skall försom haatt en av ansvar

samordningen. Den har enligt denna paragraf skall tillsom attansvar se
Övrigasamordning sker skyddsåtgärder på arbetsstället. arbetsgivareav

och de arbetar där skall följa de anvisningar han lämnar i dettasom som
syfte.
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kap. i vissa fall3 12 skyddsansvarI 7 kap. 8 och 9 §§ föreskrivs om
lokal,för den råder arbetsställe eller upplåteröver ettett ensom

markområde eller jord för arbete ellerunderett utrymme persona-som
lutrymme.

4 kap. 3 bestämmande, arbetar-Regeringen eller, efter regeringens
skyddsstyrelsen kan föreskriva

.......... .. befintligaarbetsställen förteckning därpå skall föras överatt en
föranledatekniska anordningar vissa kanvissa slag eller ämnenav som

ohälsa eller olycksfall. ........... ..

6 kap. 2 regelbundet syssel-På arbetsställe minst femdär arbetstagare
Skydd-bland flera skyddsombud.sättes, skall arbetstagarna ellerettutses

arbetsförhållandenasombud skall arbetsställe,även påutses annat om
påkallar det .... ..

tillsatts fårFör arbetsställe där skyddskommitté i 8 § inte harsom avses
lokal avdelning förbund avdelning jämförligeller med sådan samman-av

arbets-slutning arbetstagare utanförskyddsombud kretsenutseav av
arbetsstället regionaltregionalt skyddsombud. Rättenpåtagarna att utse

skyddsombud sammanslutningen hargäller endast avdelningen ellerom
medlem arbetsstället.någon pâ

6 kap. 3 Finns vid arbetsställe skyddsombud skallän ettett avmer
ombuden uppgift samordnahuvudskyddsombud medutses att attvara
skyddsombudens verksamhet.

6 kap. 8 regelbundetVid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare
sysselsättes, skall finnas företrädareSkyddskommitté sammansatt aven
för arbetsgivaren och Skyddskommitté skall tillsättas ävenarbetstagarna.
vid arbetsställe med mindre det begärsantal arbetstagare, avom
arbetstagarna. ......... . .

kap.6 9 skyddskommittén arbetsmil-i planeringenskall delta av
jöarbetet arbetsstället följa genomförande. Den skallpå arbetetssamt

följa utvecklingen i frågor ohälsa ochskyddetrör motnoga som
olycksfall verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. lsamt
skyddskommittén frågorskall behandlas om

arbetsanpassnings- arbetsstället.och rehabiliteringsverksamheten på
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146 kap. förhållande till-I till arbetsgivare finner och 10-13 §§4-7
ämpning den organisation eller arbetstagare har skydd-när de utsettsom
sombudet har underrättat arbetsgivaren eller, arbetsgivarenvaletom om
inte har kunnat nås, underrättelse valet till arbetsstället.sänt om

6 kap. 17 Den förutbildning skall huvudmannengenomgårsom av
utbildningen tillfälle elevskyddsombud medverka i skydds-attges genom
verksamheten arbetsstället rimligt till utbild-på det med hänsynärom
ningens och utbildningsperiodens längd.art .... ..

7 kap. 5 För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndighet tillträde till
arbetsställe och får där undersökningar ochgöra taga prov. ..... ..

7 kap. 8 Föreligger risk förarbetsställe förhållande innebärpå som
ohälsa eller olycksfall för kan yrkesinspektionennågon arbetar där,som
rikta föreläggande arbets-eller förbud enligt 7 § den råder övermot som
stället även när denne arbetsgivare i förhållande till denär som

för risken.utsättes

kap. 137 Den ihar till skyddsombud eller ledamot skydd-utsettssom
skommitté eller rehabilite-den har deltagit i arbetsanpassnings- ochsom
ringsverksamhet arbetsställe röjapå enligt denna lag får inte obehörigen
eller utnyttja vad erfarit yrkeshemligt,han under uppdraget har om
arbetsförfarande, affirsförhållande, enskilds personliga förhållande eller
förhållande betydelse för landets försvar.av ..... ..

l fråga arbetsställen i tillämpas i ställetdet allmännas verksamhetom

7 kap. 14 Tillsynsmyndighet avskriftskall tillställa skyddsombud av
de skriftliga meddelanden i till arbetsställe.skyddsfrågor lämnas ettsom

Arbetsmiübjförørdningen

4 Den enligt 3 § arbetsmiljölagenkap. 7 § eller 7 kap. 6som
1977: l 160 ansvarig för samordning skyddsåtgärder skall detär påav

arbetsställegemensamma .

5 På arbetsställe 1977:1160 för-skall arbetsmiljölagen och denna
ordning fmnas tillgänglig för arbetstagarna. ......... ..

6 Antalet skyddsombud efter arbesställets storlek,bestämmes..... ..
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arbetets och arbetsförhållandena. Råder blandnatur arbetstagarna tvekan
vilket antal skyddsombud, bör vid arbetsställe, ellerom utses ettsom om

arbetsställets indelning i skyddsomráden, bör före valet samråd ske med
arbetsgivaren och yrkesinspektionen. Vid arbetsställe med flera
avdelningar bör skyddsombud för varje avdelning ellerutses grupp av
avdelningar med likartat arbete. .... ..

7 Vid varje arbetsställe bör regelbunden skeöversyn skydds-genom
rond.

8 Antalet ledamöter i skyddskommitté bestämmes med hänsyn till
antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets och arbetsförhållan-natur
dena ..... ..

10 Arbetsgivare skall arbetsställepå sätta anslag medupp.... ..uppgift på skyddsombud och ledamöter skyddskommitté.om namn av

16 Vid förrättning arbetsställepå skall tillsynsmyndighet eller besikt-
ningsorgan, verkställer kontroll enligt föreskrift sådan myndig-som av
het, kontakta skyddsombud kan anträffas arbetsstället.påsom

7.2 Propositionen arbetsmiljölagenom

l propositionen arbetsmiljölagen prop. l97677:l49 379-381om s.
gjordes utförlig igenomgång syfte begreppetavgränsa arbetsställe.en att
Det konstaterades det fanns behov hänföra vissaatt bestämmelserett att
i arbetsmiljölagen till vad skall gälla på arbetsställe ochett attsom
begreppet sedan länge vedertaget i arbetarskyddslagstiftningen. Detvar
ansågs vad skall räknasatt arbetsställe vid fårtvekan bedömassom som
från fall till fall.



SOU 1993:81 Arbetsställebegreppet 173

7.3 Propositionen arbetsmiljö och rehabiliteringom

Inledningsvis kan nämnas det år 1986 prop. 198485att :89 i 6 kap. 9 §
arbetsmiljölagen skrevs in skyddskommitténs för arbetsanpass-attansvar
nings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsstället.

I propositionen arbetsmiljö och rehabilitering prop. 199091: 140om
49 anförde föredragande departementschefens. följande i fråga om

arbetsställebegreppet.

Arbetsmiljökommissionen har uppmärksammat bl.a. arbets-att
ställebegreppet bör över. Som anledningarnases en attav anges
arbetsmiljöfrågor inmåste på alla nivåer i linjeorganisationen och
verksamheten helhet. Mot bakgrund sådant kansom synsättettav
det enligt kommissionen ifrågasättas inte arbetsställebegreppetom
behöver över, kompletteras och utvecklasses så verksamhetenatt
inom hela företaget omfattas. l mitt förslag anknyter jag till den i
arbetsmiljölagen befintliga terminologin. Jag vill dock särskilt
framhålla när det gälleratt anpassnings- och rehabiliteringsarbetet
är det viktigt frågorna behandlasatt både lokalt och i över-ett
gripande sammanhang. Hur lyckas hitta lämplig möjlighet tillman
omplacering beror i utsträckningt.ex. vilkastor på olika arbets-
uppgifter finns tillgängliga. Här är det viktigtsom inte låtaatt
organisatoriska eller lokalmässiga försvåragränser arbetet. Finns
det inom verksamhet arbetsställen liggeren nära varandra kansom
det ofta naturligt de samverkaratt eller bedrivervara gemensamt
anpassnings- och rehabiliteringsarbete. Drivs de kan detgemensamt
inte nödvändigt varje arbetsställeanses att har uppbyggdseparaten

organisation.egen
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och förslagöverväganden7.4 Utredningens

rehabiliterings-arbetsanpassnings- ochOrganiserad7.4.1
verksamhet

i första ochbehandlararbetsmiljölageni 3 kap. 2 §Bestämmelserna a
systematisktinternkontroll attarbetsgivarens s.k.styckenaandra

inteanvändsm.m.. Härverksamhetenleda och kontrolleraplanera,

tredjeverksamheten. Iriskerna iarbetsställe, det talasordet utan om
rehabilite-arbetsanpassnings- ocharbetsgivarensstycket, behandlarsom

påskall finnasverksamhetsådanringsverksamhet, däremotsägs att
2 §utformning 3 görkap.i verksamhet. Dennaarbetsställe hans aav
föranledaarbetsställe kananvändningen i tredje stycket ordetatt av

tolkningssvårigheter.

arbetsanpassnings- ocherinrar bestämmelserUtredningen att omom
reglernaförst knöts tillarbetsmiljölagenrehabiliteringsverksamhet i om

arbetsan-frågorHärvidskyddskommitténs uppgifter. att omangavs
behandlasskallarbetsställetpassning- rehabiliteringsverksamhet påoch

påuttrycket2 § följde3 kap.i skyddskommittén. Vid tillkomsten aav
härmedtyderarbetsstället med. finns inte påDet något avsettsattsom

arbetsan-avsiktlagstiftarens ärbegränsning det får attattutan antasen
arbetsgiva-omfattaskall helapassnings- rehabiliteringsverksamhetenoch

verksamhet.rens
missförståndundvikaenligt utredningens mening bästa sättetDet att

i kap. 2 Ut-arbetsställe 3vid tillämpningen slopa ordetär att a

redningen förordar sker.såatt
tystnadsplikt förangående§ arbetsmiljölagen reglerl 7 kap. 13 ges

rehabiliteringsverksamhet pådeltagit i arbetsanpassnings- ochden som
arbetsställesagda bör ordetarbetsställe. l konsekvens med det tasovan

bort denna paragraf.även ur



SOU 1993:81 Arbetsställebegreppet 175

7.4.2 Gemensamma arbetsställen

Uttrycket arbetsställe används igemensamt arbetsmiljölagen 3 kap. 6
och §§7 för uttrycka bestämmelseratt gälleratt på ställen områden på
marken, lokaler etc. där arbete i arbetsmiljölagens mening utförs av
flera företag. Sammankopplat med övriga delar bestämmelsernaav ger
detta i sin underlag för tillämpningen.tur

Det kan förvillande ordet arbetsställe samtidigt används ivara om
någon speciell betydelse i andra bestämmelser i arbetsmiljölagen.mera
Närmast skulle detta kunna gälla i fråga samverkansreglerna i lagensom
6 kap. För undvika oklarheter böratt emellertid enligt utredningensman
mening i fallså använda uttryck arbetsställeänett där speciellannat en
organisationsenhet eller liknande och bibehålla uttrycketavses gemen-

arbetsställe i 3samt kap. 6 och §§.7

7.4.3 Samverkansreglema

Samverkansreglerna i 6 kap. arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordning-
skiljer sig flerapå sätt från lagens regler ien övrigt. De sanktioneras

bestämmelserna förbudgenom hindra skyddsombuds ochmot attom
skyddskommittéledamots verksamhet och anslutande regler skades-om
tåndstalan förs i Arbetsdomstolen enligt lagen isom rättegångenom
arbetstvister. Föreläggande eller förbud från tillsynsmyndigheten kan inte
användas för genomdriva kravatt enligt 6 kap. Reglerna kompletteras

avtal mellan arbetsmarknadsparterna, integenom myndig-genom
hetsföreskrifter.

När det gäller samverkansregler är det enligt utredningens mening
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naturligt reglernas innehåll preciseras avtalnärmareatt somgenom
kompletterar lagen. Samtidigt behövs vissa bestämmelser.grundläggande

1992 arbetsrättskommitté skall enligt sina direktiv bl.a.års överse
samverkansreglerna i arbetsmiljölagen förhållande tilloch deras

medbestärnmandelagens inflytanderegler föreslå ändringardesamt som
föranleds Arbetsmiljölagsutredningen har medöversynen. samråttav
Arbetsråttskommittén angående vid hithörandegången översynen av
frågor.

I Arbetsmiljölagsutredningens uppdrag ingår bl.ga. utredaatt en
avgränsning arbetsställebegreppet. Att arbetsställebegreppetavgränsaav
i 6 kap. arbetsmiljölagen berör innehålletemellertid det sakliga i lagens

samverkansregler. En sådan avgränsning bör enligt utredningens mening

anknyta till de ändringar, kan bli i ochaktuella samverkansreglerna,som
bör sålunda till dessanstå Arbetsrättskommittén över samverkans-sett
reglerna i arbetsmiljölagen och deras förhållande till medbestämmandela-

inflytanderegler. Enligt vad blir denna inteöversynuppgettsgens som
färdig under innevarande Arbetsmiljölagutredningens skallår. uppdrag

slutfört i dettaseptember Utredningen har därfår fått frånår. avståvara
lägga fram förslag dennanågot på punkt.att

Det kan eftersom alla arbetsmiljöfrågor övergripandenoteras att artav
skall behandlas i skyddskommittén arbetsstället liggapå kan det tillnära

hands lagen generellt arbetsstället inte företagetatt anta att ser som-
helhet den naturliga för behandla arbetsmiljöfrågor. Detattsom ramen-
finns enligt utredningens mening anledning beakta dennaäven aspektatt
vid avgränsning arbetsställebegreppet.en av
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Övrigt7.4.4

Med hänsyn till vad anförts i avsnitt 7.4.3 bör enligt utredningenssom
meningen avgränsning arbetsställebegreppet anstå även när det gällerav
övriga i utredningens överväganden närmare berörda lagrum.
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8. Specialmotivering till författningsförslagen

8.1 Arbetsmiljölagen

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål säkerställaär ohälsa och olycksfallatt i arbeteatt
förebyggs iäven övrigt god arbetsmiljösamt att uppnås.en

Paragrafen, arbetsmiljölagens ändamål, harsom anger getts en ny
lydelse. Motiven härför finns i avsnitt

Lagens ändamål är enligt paragrafen säkerställa vissa förhållan-att
den. I paragrafens första led uttrycks den grundläggande inriktningen i
arbetsmiljölagen,nämligen det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I mot-

till tidigare täckersats den lydelsen allt arbete omfattasnya som av
arbetsmiljölagen. Lagens ändamål i denna del är sålunda säkerställaatt

ohälsa och olycksfallatt i arbete förebyggs.

Som anförts i avsnitt 2 är arbetsmiljölagen inte bara inriktad detpå
förebyggande arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö förutsätter också

mänskliga behov i vidatt bemärkelse beaktas. I paragrafens andra led
därförsägs lagens ändamålatt är säkerställa godatt arbetsmiljöatt en

även i övrigt uppnås.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Arbetsmiljön skall tillfredsställande med hänsyn till arbetetsvara
och den sociala och tekniskanatur utvecklingen i samhället.
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skall till människors olika förutsätt-Arbetsförhállartdena anpassas
och avseende.fysiskt psykisktiningar

utformningenskall möjlighet medverkaArbetstagaren i sinatt avges
förändrings- och utvecklingsarbetearbetssituation i rörsamt somegen

arbete.hans eget

utformasarbetsorganisation och arbetsinnehdll skallTeknik, sá att

för jysiska och psykiska belastningar kanarbetstagaren inte utsätts som
eller olycksfall. Därvid skall löneförmáner ochmedföra ohälsa även

bundetarbetstider beaktas. Starkt eller arbete skallförläggning styrtav
undvikas eller begränsas.

socialskall eftersträvas arbetet möjligheter tillDet variation,att ger
sammanhang mellan enskilda arbetsupp-kontakt och samarbete samt

gifter.

vidare eftersträvas arbetsförhållandena mojlighererDet skall att ger
utveckling självbestämmandetill personlig och yrkesmässig liksom till

och yrkesmässigt ansvar.

första§ till förevarande paragraf,Från l kap. l har stycke,nyttettsom
arbetsmiljön skall tillfredsställandeflyttats bestämmelsen att varaom

tekniskatill och den sociala och utvecklingenmed hänsyn arbetets natur

omflyttning i avsnittsamhället. Skälen till denna hari angetts

Allmänna skyldigheter3 kap.

§ detta kap. gäller medl skyldigheter i utgångspunkt iDe avsessom
beskaffenhet enligt 2arbetsmiljöns kap.kraven pá
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Bestämmelsen år Den innehåller i sak ingen reglering. Motive-ny. ny
ring finns i avsnitt

Kopplingen mellan sidaná de krav arbetsmiljönspå beskaffenhetena
ställs i 2 kap. och å andra sidan arbetsgivares m.fl. skyldig-som upp

heter när det gäller skapa god arbetsmiljö klargörsatt denen genom
bestämmelsen.nya

l § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för åstadkommaa att
god arbetsmiljö.en

Bestämmelsen har förts frånöver 1 Motivering finns i avsnitt

2 § Arbetsgivaren ledaskall systematiskt planera, och kontrolleraa
verksamheten på leder till arbetsmiljönsätt uppfyller kravenett attsom

dennai lag och föreskrifteri har meddelats med stöd lagen.som av
Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verk-

Åtgärdersamheten och vidta de åtgärder föranleds därav. intesom som
kan vidatas omedelbart skall tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall deni utsträckning verksamheten kräver doku-

arbetsmiljön och arbetet med denna.mentera Handlingsplaner skall
därvid upprättas.

Arbetsgivaren skall vidare till det hans verksamheti finnsattse en
lämpligtpå organiserad arbetsanpassnings-sätt och rehabiliteringsverk-

samhet förjtllgörande de uppgifter enligt denna lag och enligtav som
22 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring vilar honom.pâom

I paragrafens första stycke har gjorts redaktionell ändring. Skälenen
för ändringen finns i avsnitt
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strukits.I paragrafens tredje arbetsställe Somstycke har orden på

framgår motiveringen i avsnitt 7 den ändringen redaktio-är även avav
nell natur.

6§

fleraNär eller verksamhettvâ samtidigt driver på ett gemensamt ar-
betsställe, skall de samråda och verka för åstadkommagemensamt att

tillfredsställande skyddsförhâllartden.

Var och dem skall till han verksamhetinte sinatten av genomse
eller anordningar det arbetsställetsina pá någonutsättergemensamma

arbetar därför för olycksfall.risk ohälsa ellersom

I första stycket har uttrycket samma arbetsställe bytts med ettut

arbetsställe. i avsnitt 7.4.2.Bakgrunden till dettagemensamt ges
stycketAndra Motivering finns i avsnitt 3.10.2.är nytt.

Enligt den föreslagna bestämmelsen alla företag driver verk-är som
samhet arbetsställe skyldiga vidta behövligapå åt-ett gemensamt att

gärder för inte arbetstagare i andra företag och ensamföre-utsättaatt

arbetar arbetsstället, för risker från verksamheten. Yrke-påtagare, som
sinspektionen kan vid tillämpning bestämmelsen meddela föreläggan-av
den eller förbud enligt 7 kap. 7

Uttrycket sin verksamhet sina anordningar fråneller har hämtats de

ursprungliga motivuttalandena 1973:130 104. Härmedprop. avsess.
alla aktiviteterde och förhållanden inom den verksamheten påegna
arbetsstället kan innebära risker för dem arbetar där.som som

En beskrivning vad med arbetsställenav som avses gemensamma
finns i 1973:130 103. Tilläggas i Arbetarskyddsstyrel-kan attprop. s.
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praxis rekvisitet samtidigt i paragrafens första stycke inte fattatssens
absolut villkor arbete i de olikaett verksamheterna skallatt pågåsom

vid tidpunkt. Att verksamheterna tidsmässigt ipågår närasamma an-
slutning till varandra kan tillräckligt såsom när städföretagettvara
arbetar utanför den ordinarie verksamhetens arbetstid. Utredningen

förutsätter denna praxis tillämpas fortsättningsvis.att även

I sammanhanget kan konstateras gemensamt arbetsställe äratt ett
begrepp ansvarsinnehåll bestäms med hänsyn till devars gemensamma
skyddsbehov föreligger på arbetsställe där olika företag bedri-ettsom

verksamhet. Ansvaret kan omfattande, på många bygg-ver vara som
arbetsplatser, eller begränsat, verksamhet tillfälligtnär kommersom en

bedrivas på verksamhets fastaatt driftsställe.en annan
l avsnitt 3.6 har redovisats uttalanden rad arbetsmiljöproblemom en

kan uppstå för dem arbetar på arbetsställen.som som gemensamma
Även föreslagnade bestämmelserna i andra stycket och i 3 §kap. 7om
tredje stycket preciserar hittills gällande bestämmelser behövs fortfaran-

de avvägningar när det gäller tillämpningen i de enskilda fallen. De
föreslagna bestämmelserna bör emellertid i betydande utsträckning
kunna tjäna underlag för förbättra arbetsmiljön för demattsom som
arbetar främmandepå arbetsställen. Frågan berörs i specialmotive-även
ringen till 3 kap. 12 § första stycket.

7 § Den låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetesom är an-
försvarig samordning åtgärder till skydd ohälsa och olycksfallav mot

på arbetsställe för verksamheten. Om fast driftställegemensamt är
arbetsställe för flera verksamheter, har dengemensamt råder översom

dnftsstället motsvarande förAnsvaret samordningen kan över-ansvar.
låtas till någon dem bedriver arbete arbetsstället.påav som
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[fråga förstaarbetsställe styck-iänannat gemensamt avsesom som
kan de bedriver dem skallarbete där överenskomna haet attsom en av

för samordningen.ansvar
Den har enligt denna paragraf skall tillsom ansvar se

samordning sker arbetet med förebygga risker för ohälsaatt attav
och olycksfall det arbetsstället,på gemensamma

arbete tidsplaneras behövs för förebygga hälso-pá sättatt attsom
och olycksfallsrisker till följd olika verksamheter arbets-pågår påattav
stället,

de behövs skyddssynpunkt med hänsynåtgärder vidtas frånatt som
till flera bedriver verksamhet arbetsstället,påatt

personalutrynanen och arbets-anordningar påSanitära inrättasatt

stället behövlig omfattning.i

Övriga arbetsgivare och de arbets-arbetar detpåsom gemensamma
stället skall lämnarfölja de den samardningsansvarigeanvisningar som

samordningssyfie.i

Tredje stycket Det utveckling den gällandeår utgör bestäm-nytt. en av
melsen i tredje stycket första meningen med utgångspunkt i tidigare

motivuttalanden.

Det föreslagna fjärde sista meningenstycket i gällandemotsvaras av
tredje stycke. Det till samtliga tredjeansluter punkter i stycket.
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Såväl allmän motiveringnärmare till ändringarna finns i avsnittsom
3.10.2. Det hänvisas också till specialmotiveringen till 6

12 § Den råder arbetsställe skall tillöver det arbets-påettsom attse
stället finns sådana fasta anordningar den, arbetar däratt utan attsom

arbetstagare förhållandei till honom, förinte risk förvara utsätts
ohälsa eller olycksfall. Han skall till andra anordningar,även attse

tillhandahålls, kan användas sådan risk.som utan
Den anlitar inhyrd arbetskraft för utföra arbete i sin verk-som att

samhet skall vidta de skyddsåtgärder behövs dettai arbete.som
I 7 kap. 9 § föreskrivs skyddsansvar falli för denvissaom som

upplåter lokal, markomráde, eller under jord företten ett utrymme
arbete eller personalutrynttne.som

Första stycket ersätter 7 kap. 8 § arbetsmiljölagen. Motivering finns i

avsnitt 3.l0.3.

Den föreslagna bestämmelsen i första stycket särskilt rådig-ettom
hetsansvar tillbakagår på bestämmelse infördes i arbetarskydds-en som
lagen år 1973. Den överfördes till 7 kap. 8 § arbetsmiljölagen utan

ändring än skyddet utsträcktes gällaatt ensamföretagare.ävenarman att
En hänvisning till 7 kap. 8 ursprungligen i 3 kap. llupptagen
flyttades 1991 till 3 kap. 12 Den föreslagna bestämmelsen riktar sig
liksom de tidigare den rader över arbetsställe. Bestämmel-mot ettsom

reglerar alltså inte för ägare eller nyttjare exempelvissen ansvaret av en
bostadsfastighet, där arbete tillfälligt utförs, i dennes egenskap ägareav
eller nyttjare.

Av skäl har redovisats i den allmänna motiveringen det nöd-ärsom
vändigt i lagtexten precisera det speciellaatt skyddsansvaret för den
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råder över arbetsställe. föreslagnaDen bestämmelsen ansluterettsom
till tidigare motivuttalanden angående innebörden bstäm-nuvarandeav
melse och till hittillsvarande praxis. Härvid bortses dock från uttalande-

möjlighet tillämpa bestämmelsen inhyrd arbetskraft. Denpåattna om
frågan regleras i paragrafens andra stycke.nu

Vad med fasta tillhandahållnaeller anordningarsom avses armars
kommenteras i avsnitt 3.10.3. Ansvaret enligt första omfattarstycket

exempelvis för rengöring, lastkajer, e.d.lastkärrorutrymmen som
främmande personal måste använda led i den verksamhetettsom som
bedrivs arbetsstället.på Bestämmelsen innefattar självfallet också ett

för ifrågavarande anordningar underhålls på äratt sättettansvar scm
godtagbart från skyddssynpunkt.

Det finns utvecklats i den allmärma motiveringen sambandettsom
mellan rådighetsbestämmelsen och bestämmelserna om gemensamma
arbetsställen i 3 kap. 6 och 7 §§. Sistnämnda bestämmelser omfattar

skyldigheter till även sådan personal, arbets-påatt attse som nu avses,
stället skyddas risker buller farligaoch Iämnen.mot t.ex. ansvaretsom
kan ligga både vidta konkreta åtgärder och information tilllämnaatt att
det utomstående företaget eller de utomstående arbetstagarna för att

dessa skall kunna iaktta den försiktighet nödvändig med hänsynärsom
till förhållandena arbetsstället.på Särskilda beaktasproblem måstesom
kan finnas för arbetstagare utför sitt tidarbetet.ex. änpåsom annan
den ordinarie personalen på arbetsstället. När det gäller exempelvis att
förse utomstående personal med de kemskyddsdräkter, behövs påsom

fast driftsställe, föreslagnadenett bestämmelsen i 3 §kap. 7 tredjeger
stycket punkt 3 den råder arbetsställetöver tillseett attsom attansvar
detta görs.
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Genom bestämmelser i 12 § första stycket tillkommer skyddsan-ett
för sådana anordningar inte i första hand densvar som avser egna

verksamheten behövs med tankeutan på arbete utförs påannat som
arbetsstället med anknytning till den verksamheten.egna

Bestämmelsen i det föreslagna andra stycket Motiveringär finnsny.
i avsnitt 3.10.4.

Som nämnts i avsnitt 3.8.4, 3.8.5 och 10.4 har i Arbetarskyddssty-

relsens praxis arbetsgivaransvar lagts det företagett på lokalutövarsom
arbetsledning över inhyrd eller inlånad personal. Däremot detsynes
speciella skyddsansvar för arbetsledande företag, enligt vissa tidi-som

motivuttalanden skulle kunna grundas 3 kap. 12på § och 7 kap.gare
8 inte ha tillämpats i någon större utsträckning. Den föreslagna
bestämmelsen innebär särskilt skyddsansvar för företag dis-ett som

över inhyrd arbetskraft. Med inhyrare i dettaponerar avses samman-
hang den anlitar uthyrd arbetskraft enligt lagen 1993:440som om
privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraft.av

Stundom används, i byggbranchen, uttryckssättet låna arbets-t.ex. ut
kraft. Därmed vanligen slags uthyrning arbetskraft. Ut-ettavses av
tryckssättet hänger med utlånaren ofta driver liknandeattsamman en
verksamhet inlånaren. Ersättning behöver då inte utgå påsom annat
sätt än arbetskraft kan tillhandahållasatt ömsevis.

Med den föreslagna bestämmelsen finns god grund lägga deatten
långsiktiga arbetsmiljökraven enligt 3 kap. 2-3 §§ arbetsgivaren,på

uthyraren,dvs. och rimligtpå fördelasätt mellanatt denne ochansvaret
inhyraren när det gäller de arbetsmiljöåtgärder behövs i det aktuel-som

arbetet. Hur denna fördelning i detalj skall göras bli beroendemåste
på omständigheterna i det enskilda fallet.
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Den föreslagna bestämmelsen uthyrare och inhyrare anledning attger
precisera hur skyddsansvaret mellan dem skall fördelat.vara

Vid tillämpning inhyrd bestämmelsenpå personal i 3 kap. §4av om
arbetstagares medverkan i arbetsmiljöarbetet självfallet medmäste

arbetsgivaren eller skyddsombud enligt andra stycket i nämnda para-
graf uthyraren respektive skyddsombud företräder den in-avses som
hyrde arbetstagaren. Detta hindrar inte denne praktiska skålatt av
försöker lösa frågan först företrädareunderrätta för arbetsgi-attgenom

arbetsstället.påvaren
Från arbetstagarhåll har hävdats med anställnings-entreprenöreratt

liknande uppdrag vid exempelvis skogsbolag bör omfattas andraav
stycket. Utredningen har emellertid inte sig in hithö-böra gå päansett
rande frågor avgränsning arbetstagarbegreppet, i ställetom av som
torde omfattas uppdraget för 1992 arbetsrättskommitté.årsav

Yrkesinspektionen kan vid tillämpning första och andra styckenaav
meddela förelägganden eller förbud enligt 7 kap. 7

Det föreslagna tredje stycket gällande l2§ gällervadmotsvarar

hänvisningen till 7 kap. 9 Bestämmelsen i 7 kap. 8 § föreslås upp-
höra gälla anledningmed den utformningen 12 varvidatt av nya av
hänvisningen i 12 § till 7 8 §kap. skall slopas.

6 Samverkankap. mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.

7 § Ett skyddsombud skall ha tillträde till de arbetsplatser inoma ett
arbetsställe ombudet behöver besöka för jilllgöra uppdrag.sittattsom
Detta gäller falli sådana då ombudet företräder arbetstagareäven en

utför arbete arbetsställepå anställd denutansom att vara av som
råder arbetsstället.över
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Bestämmelsen är Motivering finns i avsnitt 3.l0.7. Bestämmelsenny.
kan åberopas såväl lokala regionala skyddsombud.av som

I andra meningen förrätt skyddsombud få tillträde tillavses atten
främmande arbetsställen. Rätten skall gälla i förhållande till den som
råder över arbetsstället. Med den råder kategoriersom avses samma

i 3 kap. 7 och 12 §§. Det behöver dock här inte frågasom ettvara om
arbetsställe. De arbetstagaregemensamt nämligen inteärsom avses

bara anställda hos entreprenörer och liknande inhyrdaäven arbets-utan
I sistnämnda falltagare. behöver det inte sigröra arbetsställeettom

fleradär driver verksamhet, jfr. 10.4.

Däremot är det, även det gällernär arbete främmandepå arbetsställe,
den ordinarie arbetsgivaren skall för skyddsombudet fårattsom svara
underlag för sin verksamhet i form deltagande i planering, utbild-av
ning, ledighet, information Med stöd härav och sina iakttagelser påetc.
arbetsstället kan skyddsombudet vidta de åtgärder till budsstårsom
enligt 6 kap., bl.a. hänvändelse till yrkesinspektionen enligt 6 § ocha
avbrytande arbete enligt 7 § i avvaktan yrkesinspektionenspå ställ-av
ningstagande. Skyddsombuds hänvändelse till arbetsgivare enligt nämn-
da paragrafer skall ske till den ordinarie arbetsgivaren detäven när
gäller missförhållanden främmandepå arbetsställen.

Vid uthyrning arbetskraft kan vissa svårigheter vid tillämp-uppståav
ning detta mönster, inte minst i fråga avbrytandeav arbete.om av
Möjlighet finns dock allitd för skyddsombud vända sig till yrke-ett att
sinspektionen enligt 6 Det vidareär sin plats erinrapå att atta om

inhyrare är betrakta arbetsgivareatt anställningsförhållandeten som om
uthyrare arbetstagare äralltför se avsnitt 3.8.3. Därvid äruttunnat-
det inhyrarenmot skyddsombudet skall rikta sig och det inhyra-ärsom

kan bli skadeståndsansvarig enligt 10ren som
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Bestämmelserna tystnadsplikt för skyddsombud 7 kap. 13 §om
arbetsmiljölagen och sekretesslagen kommer14 kap. 9 och 10 att

gälla tillmed avseende skyddsombud erfar efter tillträdeäven på vad ett

främmande arbetsställe.

§ll Bryter arbetsgivare 10 haneller arbetstagare skall ersättamot

uppkommen skada. Vid bedömande och vad hari mån skada upp-om
skall hänsynstått omständigheter eko-tilläven äntagas rentav annan

nomisk betydelse. Om eller andradet med hänsyn till skadans storlek

omständigheter bort-skäligt, skadeståndet nedsättas eller heltkanär

falla.

Är flera fördelasför skada, skall skadestándsskyldighetenansvariga

mellan dem efter vad omständighetema.skäligt med hänsyn tillärsom
Paragrafen arbets-skall tillämpas också den råderpå över ettsom

ställe bryteroch 10 andra§ första stycket jämfört med 7a §mot me-
ningen.

iavsnittBestämmelsen i tredje stycket Allmän motivering ñmisär ny.
10.7.

tillträdeDen föreslagna bestämmelsen för skyddsombud fårätt attom
lO §till främmande arbetsställen innebär enligtskadeståndsanspråkatt

tillträdekan komma riktas den råder arbetsstället,överatt mot omsom
I allavägras. andra fall, då hindrat skyddsom-arbetstagareän ettannan

bud fullgöra sina uppgifter, ordinariedet den arbetsgivarenäratt mot

skadestándsanspråket vid7skall riktas, jfr motiveringensom ovan a
Bestämmelserna i 12 § talefrister och preskription blir tillämpligaom

även skadeståndsansprâk tillpå tillträde främ-på grund vägrat ettav
mande arbetsställe.
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13 § Mål tillämpning 10 och 11 §§ handläggs enligt lagenom av
1974:371 rättegången arbetstvister.i frågaI talan arbets-om motom

eller, falli 11 §i tredjetagare stycket, den rådersom överavses som
arbetsställe gäller dock vadett föreskrivetär all-rättegång isom om

mänhet.

Bestämmelsen har med hänsyn till den föreslagna bestämmel-anpassats
i 7 § andra meningen förrätt skyddsombud få tillträde tillsen a attom

främmande arbetsställen.

Lagen rättegång i arbetstvister gäller för rättegången i tvisterom om
kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare. Den innebär i talan förs vid arbetsdom-stort sett att
stolen antingen i första instans eller målet fullföljs. Lagen rätte-om om

igång arbetstvister inteäger tillämping tvistpå tillämp-en som avser
ning 10 § jämfört med 7 § andra meningen, eftersomav tvisten enligta
sakens inte kan gälla i förhållandetnatur arbetsgivare arbetstagare.-

iTalan sådant fallett den råder över arbetsställemot skall iettsom
stället genomgående prövas allmän domstol.av

14 § I förhållande till arbetsgivare vinner 4-7 och 10-13 §§ tillämp-
ning dennär organisation eller de arbetstagare, har skydd-utsettsom
sombudet, har underrättat arbetsgivaren valet eller, arbetsgiva-om om

icke har kunnat nås, underrättelsesänt valet tillren arbetsstället.om
Vad underrättelsesägs förstai stycket skall ifall,som om som avses

§7i andra meningen, tillämpas också den råderpåa över ettsom ar-
betsställe.
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Bestämmelsen i föreslagnaandra stycket anknyter till denär Denny.
bestämmelsen i få7 § andra meningen för skyddsombudrätt ata om
tillträde till främmande § ñre-arbetsställen. underrättelse enligt 14En

slás utgöra förutsättning för skall gälla.tilltrådesrättenatten

7 Tillsynkap.

7 § Yrkesinspektionen får skyddsansvar enligt 3den hargentemot som
kap. 2 11 12 § första 13 3 §eller andra stycket eller 5 kap.-
första stycket eller 6 § förelägganden ellerdetta kapitel meddela dei

förbud behövs för tred-denna lag eller föreskrifter harattsom som
delats med stöd lagen skall efterlevas.av

I beslut föreläggande eller förbud kan yrkesinspektionen sätta utom
vite.

Om någon vidtar fbe-inte åtgärd åligger honom enligt etten som
läggande, får yrkesinspektionen förordna hans bekost-rättelse påom
nad.

Om föreläggande tillhar meddelats beträffande åtgärdnågonett

vilken det krävs ochbygglov, rivningslov enligteller marklov plan-

bygglagen 1 987:] föreläggardet0 sådant lov beviljas, upphörintemen
gälla såvitt åtgärden.att avser

Lydelsen paragrafens första efter före-stycke har denanpassatsav
slagna utformningen 3 kap. 12av

8 § Den har skyddsansvar enligt 8-10 §§ före-3 kap. kan, detsom om
ligger någon särskild risk från arbetsmiüösynpunkt, åläggas lännaatt
vamingsinformation eller återkalla produkt enligt 8 ochatt en
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10-12 §§ praduktsäkerhetslagen 1988:1604. Härvid skall vad som
Marknadsdømstolensägs ställeti Arbetarskyddsstyrelsen ochom avse

vad näringsidkaresägs ställeti den har skyddsansvarsom om avse som
enligt 3 kap. 8-10 §§.

Ãläggandet skall förenas med vite det inte särskilda skäl ärom av
obehövligt.

Av skäl redovisats i avsnitt 3 och specialmotiveringen till 3 kap.som
12 § slopas enligt förslaget den särskilda tillsynsbestämmelse i anslut-
ning till för den råderansvaret över arbetsställe. Bestämmelsenettsom
i 7 kap. 8 § kan därför upphävas. Det föreslås i paragrafen i ställetatt
införs de regler produktsäkerhetsansvar förordats i avsnittnya om som
4.5.

Lagtekniskt kan det avsedda resultatet uppnås olikapå En möj-sätt.
lighet kan i vissa avseendenatt göra produktsäkerhetslagen till-vara
lämplig även på produkter används yrkesmässigt. Detta alternativsom

sig olämpligt flerater skäl. Dels är delar lagen inte ägnadestoraav av
överföras till arbetsmiljöområdet,att dels föreligger skillnader såväl i

fråga åläggandenas adressat i fråga den myndighetom som om som
skall besluta dem. En möjlighet är den avseddaom att taannan
regleringen i sin helhet i arbetsmiljölagen. Det skulle å andra sidan
belasta arbetsmiljölagen med omfattande skulle skapa oba-texten som
lans och göra denna lag helhet svåröverskâdlig. Enligt utredning-som

åsikt därförär den bästa iutvägen arbetsmiljölagenens inatt ta en
bestämmelse innehåller hänvisning till relevanta delarsom en av pro-
duktsäkerhetslagen.
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föreslårutredningenproduktsäkerhetslagenbestämmelser iDe som
10-12arbetsmiljöområdet 7-8,tillämpning ärmotsvarandeskall påäga

nedan ochparagrafer15 §§. Dessa kommenterassamt en.en

tjinstutförteller7 § näringsidkare överlåtitHar somvara enen en
egendom, kanellermedför särskild risk för skada på person

skaieriskeninformeramarknadsdomstolen ålägga honom att om
information skall läm-Sådanhur förebyggas.och den skallom

ellertjänsten utfört: åtellertill dem innehar somvarannas som
innehar egendom tjänstenden avsett.som som

kmdenskall sådant sättInformationen lämnas på antasatt
meddelanden,direktatill de berördas kännedom,komma genom

näringsidkare använ-framställningareller andra somannonser
omfatt-iInformationen skall lämnasvid marknadsföring.der en

förebyggatill behovetning skälig med hänsynär attavsom
skadefall.

närings-möjlighet åläggaBestämmelsen Marknadsdomstolen att enger
varningsinformation angående levereradeidkare lämnaatt varor som

utred-Enligtegendom.medför särskild risk för skada ellerpå person
befogen-motsvarandeningens förslag skall Arbetarskyddsstyrelsen ha

och åt-arbetsmiljösynpunkt,het, föreligger särskild risk fråndetnär

8-103riktas skyddsansvar enligt kap.gärden skall den harmot som
arbetsmiljölagen.

ledningrisk vissinnebörden särskild kanVad gäller uttrycketav
19882923hämtas i förarbetena till produktsäkerhetslagen prop. s.
betydenhet87. Särskild risk beskrivs risk vissdär påsom en av

ofta förekommande.grund risken antingen allvarlig ellerärattav

8 § medförnäringsidkare överlåtit särskildHar risken en vara som
marknadsdcmstolenför skada eller egendom, kanpå person

inneharfrån demålägga honom återkalla den föratt varan som
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Återkallelsenbruka den. skallatt ske i omfattning ären som
skälig med hänsyn till behovet förebygga skadefall.attav

Åläggaildet skall näringsidkarenattavse

avhjälper det fel skaderisken hänför sig till rättelse,som
tillbaka och levererartar felfrivaran en annan, vara av sam-

eller motsvarande slag utbyte,ma
tillbaka och lämnartar ersättning för den återgång,varan

Åläggandet skall innebära näringsidkaren år skyldigatt att
erbjuda sig innehavarnaåt vidta åtgärden vissaatt på villkor.
Villkoren skall bestämmas erbjudandetså förväntaskan bliatt
godtaget innehavarna. Villkoren skall innebära erbjudan-av att
det skall fullgöras inom skälig tid väsentlig kostnad ellerutan
olägenhet för dem utnyttjar det. Vid återgång skall ersätt-som
ningen för det återlämnade kostnaderna för återan-mot attsvara
skaffa eller motsvarande slag. Finnsen ny vara av samma
särskilda skäl till det, får avdrag från återgångsersättningen

förgöras den innehavarna kannytta hasom av varan anses
haft.

Om det särskilda skäl krävs för hindra sådanaav att att exem-
plar tagits tillbaka i samband med utbyte ellerav en vara som
återgång orsakar allvarlig skada på eller fåregendom,person
marknadsdomstolen ålägga näringsidkaren låta förstöra elleratt
på oskadliggörasätt de återtagnaannat exemplaren.

I paragrafen Marknadsdomstolen bemyndigande ålägga nä-ges att en
ringsidkare återkallaatt medför särskild risk för skada påen vara som

Åtgärdeneller egendom. kan felet skall avhjälpas rät-person attavse
telse, byts felfriatt utbyte ellerut motvaran att tasen vara varan
tillbaka och ekonomisk ersättning lämnas återgång. Vad sagtssom

i fråga beslutande myndighet, åtgärdens adressat ochovan om arten av
skaderisk relevantär beträffandeäven hänvisningen till 8 § produktsä-
kerhetslagen.
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10 § Ett åläggande enligt 8 eller 9 § skall innebära nåringsdkarenatt
skyldig föär tillkärmage erbjudandet och villkoren dettaatt

skaderisken. För tillkännagivandet tillämpas 7§ andrasamt
stycket Varningsinformation.om

Bestämmelsen behandlar skyldighet tillkännage återkallelse. Be-att en
träffande för tillkännagivandesättet hänvisas till 7§ andra stycket.

Detta innebär tillkännagivandet kan ske antingen direkt med-att genom
delande eller form publicering e.d. Detnågon kan attantasgenom av
direkt meddelande ändamålsenligt sigär det störrerörmer omom
maskiner eller liknande Direktsäljs i förhållandevis få exemplar.som
meddelande torde därför få betydelse arbetslivets områdestörre på än

när det gäller konsumentprodukter.

§11 Ett åläggande enligt 7-9 §§ får kanmeddelas endast detom
få skadeförebyggande obetydlig.verkan inte ärantas en som

Vid prövningen iskall skaderisken omständigheternasamt
Ärövrigt beaktas. fråga eller tjänst somom enen vara om

egendom skall särskilt omfattningbeaktas i vilkenavsett varan
eller egendomen kan finnas i behåll och i bruk.antas

Varningsinformation åtgäidernaseller återkallelse bör med hänsyn till

omfattande skäl.konsekvenser endast till gripas då det påkallas starlaav
mêjligDet måste även beaktas i vad återkallelse praktisktmån är atten

genomföra. tillämpringAv dessa skäl bör ll § äga motsvarande

arbetsmiljöområdet. Det kan falletpå sätt är påantas att samma som-
konsumentområdet de flesta fall förhandlingarkommer lösas efteratt-
mellan Arbetarskyddsstyrelsen och leverantören. Möjligheterna till en
lösning frivilligpå självfallet till fullo innanväg måste åliggan-prövas

de Varningsinformation eller återkallelse tillgrips.om
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12 § Ett åläggande enligt 7-9 § kan flera näringsidkare fårsom avse
begränsas till gälla någon eller några dem. Vidatt sådanav
begränsning bör hänsyn till har de bästa förut-tas vem som
sättningarna uppfylla ändamålet med åläggandet,att vem som
först fört in eller tjänsten på marknaden och vilkenvaran ver-
kan åläggandet får För näringsidkaren.

Ett åläggande återkalla eller tjänstatt gäller allaen vara en ex-
emplar eller tjänsten, det inte beträffande visstav varan ettom
exemplar framgår det har tillhandahållitsatt den näringsid-av
kare fått åläggandet.som

En näringsidkare kan meddelas åläggande enligt 7-9 § kansom
i stället åläggas marknadsdomstolen medverka tillattav att
genomföra sådant åläggande,ett har meddelatssom en annan
näringsidkare.

§I 12 behandlas den situationen flera näringsidkare berörsatt åt-av
gärden. Bestämmelsen har relevans arbetsmiljöområdetpå närsamma
flera har skyddsansvar enligt 8-10 §§ arbetsmiljölagen.

En vitesbestämmelse finns i 15 § produktsäkerhetslagen. Utredningen
föreslår likartad bestämmelseatt skall gälla arbetsmiljöområdet.påen
På denna punkt bör hänvisning inte ske till produktsäkerhetslagenen

bestämmelsenutan bör i sin helhet införas i andra stycket 7 kap. 8 §av
arbetsmiljölagen.

Det finns enligt utredningens mening inget behov till arbets-attav
miljöområdet föra över motsvarigheter till övriga bestämmelser i pro-
duktsäkerhetslagen. I stället blir enligt förslaget bestämmelserna i ar-
betsmiljölagen i aktuella delar direkt tillämpliga iäven fråga om var-
ningsinformation och återkallelse.
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ledamot skyddskom-13 § skyddsombud ellerDen har till iutsettssom
rehabilite-ochmitté eller den har deltagit arbetsanpassnings-isom

ringsverksamhet får obehörigen eller utnyttjaenligt denna lag röjainte

yrkeshemlighet, arbetsförfaran-vad han under uppdraget har erfarit om
förhållandeförhållandede, ajfänsförhállande, personliga ellerenskilds

betydelse för landets försvar.av
lokalombudet, sådanHar ledamoten eller deltagaren utsetts av ar-

8 §§, får han2 ochbetstagarorganisation 6 kap.i utansom avses
uppgift vidare tillhinder lämnatystnadsplikten första stycketi enav

arbetsmiljö-sakkunnig iledamot tilli styrelse ellerorganisationens en
vilken den lokalatillfrågor hos central arbetstagarorganisationen
gäller endastvidareuppgifthör. Rätten lämnaorganisationen att om

sådanttystnadsplikten. Iuppgiftslämnaren underrättar mottagaren om
fall gäller tystnadsplikten för denne.också

bestämmelserna 14iI det allmännas verksamhet ställettillämpas i

kap. 9 och 10 §§ 1980:100.sekretesslagen

tredjeoch styck-Ordet paragrafens förstaarbetsställe har iutmönstrats

Motivering finns i avsnitt 7.4.1.en.
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8 kap. Påföljder

Sanktionsavgitt

5 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmelse, Arbetarskyddssty-

relsen får föreskriva särskild avgift skall betalas överträdelseatt en om
har skett föreskrift har meddelats med stöd 4 kap. 1-3av en som av

8eller Avgiften skall betalas överträdelsenäven skettom upp-
såtligen eller oaktsamhet.av

En sådan föreskrift skall hur avgiften beräknas för olika slagange av
överträdelser. Avgtftsbeloppet skall kunna fastställas direkt med ledning

den beräkningsgrunden.angivna Avgiften skall lägst 1 000 ochav vara
högst 100 000 kronor.

Allmän motivering för möjlighet enligt arbetsmiljölagen föreskrivaatt
sanktionsavgifter har lämnats i avsnitt Avsikten år Arbetarskydds-att
styrelsen efter hand skall införa sanktionsavgifter depå områden som
bemyndigandet omfattar. Om erfarenheterna det institutet blirav nya
goda kan övervägas ändrad lydelseatt paragrafen utvidgagenom av
området till även andra direktatt straffbelagda föreskrifter demänavse

inämns förslaget. En tänkbar framtida utveckling kan i fallsom så
också vissa förfaranden,att direktär straffbelagda, avkri-vara som nu
minaliseras.

I den allmänna motvieringen har framhållits bestämmelsernaatt om
beräkning avgiftsbeloppet måste konstrueras så det möjligtärav att att
förutse och fastställa hur avgiften skall bli i det särskilda fallet.stor
Som nämnts i avsnitt 5.4.2 utgör underlåten besiktning förhållande-en
vis andel destor brott direkt straffsanktionerande föreskriftermotav
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i dag tillgår domstol. Kontroll ofta förknippadär med avgiftsom en
till det provande organet.

l sådana fall kan exempelvis denna avgift tjäna utgångspunkt försom
beräkning sanktionsavgift för underlåtenhet företa föreskrivenattav
kontroll. En hantering asbestnämnts ärstor utanannan grupp som av
föreskrivet tillstånd. I sådana fall kan tänka sig hanterad mingdattman
e.d. utgångspunkt för beräkningen. fallI kan detmångatas som vara
lämpligt helt enkelt föreskriva avgift för överträdelse före-att en av en
skrift i visst avseende. Samtidigt kan föreskrivas exempelvis för-ett

dubbling avgiften vid upprepad överträdelse.av
frågaI avgiftsbeloppets föreslagna erinras i allvar-gränser attom om

liga fall kommer andra sanktioner i form straff och företagsbct attav
kunna tillämpas. Det därförär inte motiverat med högre avgift än

100.000 kronor. Härigenom indikeras också vad rela-äratt som avses
tivt lindriga överträdelser. Det erinras också vid sidan avgiftattom av

förverkandeäven tillämpas.kan

Bestämmelserna sanktionsavgifter tillämpasbör kunna endast iom
fråga överträdelser föreskriftägt sedan motsvarandeom som rum en
meddelats enligt 5 Hithörande Övergångsbestämmelser får utfärdas av
Arbetarskyddsstyrelsen i samband med föreskriftenden aktuellaatt

enligt 5 § meddelas.

4 kap. arbetsmiljölagen rubriken Bemyndigandenhar någonutan
begränsning till vissa slags bemyndiganden. I kapitlet finns bemyndi-

ganden meddela föreskrifter arbetsmiljöns beskaffenhet ochatt om om
skyldigheter i fråga arbetsmiljön. Möjligen borde kapitelrubrikenom
ändras eller hänvisning i kapitlet till det föreslagna bemyn-görasen nu
digandet i 8 kap. Det finns emellertid redan bemyndigandeföreskriñer i

andra kapitel arbetsmiljölagen 4 kap., jfr l kap. S såvittän käntav
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detta varit någon olägenhet.utan att Utredningen har den bak-mot
grunden frånavstått föreslå någon ändring eller tilläggatt något i 4
kap.

6 § Avgiften skall påföras den üsiska eller juridiska drevperson som
den verksamhet där överträdelsen skedde.

Avgiften får ejierges det till följd straff, företagsbot eller för-om av
verkande, följer pá övenrädelsen, eller någon orsaksom av annan
skulle oskäligt påföra avgiften.attvara

Avgiften tillfaller staten.

Paragrafen år Allmän motivering finns i avsnittny.
Enligt förslaget står valet, sedan överträdelse har konstaterats,en

mellan påföra eller eftergeatt avgiften. Någon jämkningsmöjlighet

föreslås inte eftersom förslaget bygger på tanken storlekenatt av av-
giften skall klar i och med överträdelse har skett. Däremotattvara en

Förslaget nämnts möjlighet efterge avgift det skulleger attsom en om
oskäligt påföra avgiften. Iatt paragrafen har konkret vissavara angetts

fall när avgift kan efterges. Ytterligare orsak efterge avgift kanatten
överträdelsen bagatellartad.att ärvara

7 § Frågor påförande avgift länsrätten efter ansökanprövasom av av
yrkesinspektiønen eller Arbetarskyddsstyrelsen.av

Bestämmelsen är Motivering finns i avsnittny.
Ansökan påförande avgift kan antingengöras Arbetar-om av av

skyddsstyrelsen eller yrkesinpektionen. Närmare regler härom kan vid
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handläggningenI frågabehov meddelas Arbetarskyddsstyrelsen. omav
tillämpliga.bestämmelserförvaltningsprocessuellablir allmänna

denhar delgetts8 § ansökningenAvgift får påföras bara an-somom
överträdelsentidpunkt dåfrån denspråket riktas feminom årmot

skedde.

till läns-sändasavgift skallEtt beslut påförsvarigenom någon genast

frånmånaderlänsstyrelsenstyrelsen. Avgiften skall betalas till inom två

skalldetta idet beslutet laga kraft. En upplysning tasatt omvann
beslutet.

stycket,andraden tid iOm avgiften betalasinte inom angessom
uppbördslagen58 § 2-5skall dröjsmålsavgiji enligttas ut mom.

skall lämnasdröjsmålsavgiñen1953:272. Den obetalda avgiften och

1993:891finns lagenför indrivning. Bestämmelser indrivning i omom
verkställighetfårVid indrivningindrivning statliga fordringarav m. m.

utsökningsbalkenenligt ske.

arbetstidslagen§finns i 27Bestämmelsen Vissa förebilderär ny.
1982:673 1987: 10.och plan- och bygglagen

yrkesinspektionen9 § Frågor påförartde avgift får prövas avom av
eller Arbetarskyddsstyrelsen avgiftsföreläggarzde.genom

tillskyldighaAvgiftsföreläggarlde innebär den gjort sigantasatt som
ellergodkännande omedelbartöverträdelse föreläggs avgiften tillen

tid.inom viss

lagakraflvunnaföreläggandet domstolsHar godkänts, gäller det som
sedan dendom sker iavgift páförts. godkännandevarigenom Ett som

föreläggandet tiden dock verkan.har gått ärutsatta ut utan
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Bestämmelsen är och har motiverats i avsnittny Den har viss
förebild i rättegångsbalkens regler strafföreläggande.om

10 § En pâförd avgift bortfaller verkställighet harinte skett inomom
fem frånår det domen laga kraft.att vann

Bestämmelsen är Förebild vad gäller preskriptionstid finnsny. i 27 §
arbetstidslagen 1982:673.

Åtal11 § för överträdelse, omfattas 5-10 §§,en får väckassom av
endast det särskilda skäl påkallatom är allmänav synpunkt.ur

Bestämmelsen är och har motiverats i avsnittny

Överklagande9 kap.

1 § Yrkesinspektionens beslut frågori 8i kap.som avses
7 eller 9 §får inte överklagas.

Andra beslut yrkesinspektionen får överklagas hosav Arbetar-
skyddsstyrelsen.

Paragrafen har ändrats för utmärka yrkesinspektionensatt att besluten
väcka talanatt pâförande avgift eller meddelaom avgiftsföre-attav

läggande inte får överklagas. Jfr avsnitt

2 § Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärenden tillämpningsom avser av
föreskrifter meddelade med stöd 5 kap. 2 § tredje och förde stycke-av



204 1993:81Specialmøtivering SOUtill

3 § andra 8 7ellerstycket eller § eller frågor kap.5 i ina, som avses
9 får överklagas.inte

Andra beslut fall har meddelatArbetarskyddsstyrelsen särskildaisom
enligt denna lag bemyndigande fråneller med stöd regeringenettav
enligt lagen, får överklagas hos länsrätten.

Arbetarskyddstyrelsens efterrättelsebeslut föreskrifter till allmänom
får överklagas.inte

förstaI stycket väckahar utmärkts Arbetarskyddsstyrelsens beslutatt att

påförandetalan avgift avgiftsföreläggande inteeller meddelaattom av
får överklagas. Jfr avsnitt 5.

I paragrafens andra tagits in bestämmelsestycke har över-en om
klagande Arbetarskyddsstyrelsens i förbeslut hos länsrätten ställetav

tidigare hos regeringen. Motiveringen till den bestämmelsensom nya
finns i avsnitt beslut Arbetarskyddssty-De sådanaärsom avses som
relsen meddelar i ärenden enligt arbetsmiljölagstiftningen, antingen efter

överprövning yrkesinspektionens första instans.beslut ellerav som

8.2 Arbetsmiljöförordningen

förslagEnligt till ändring 18 arbetsmiljöför-§ första stycket punkt 1av
ordningen bemyndigas föreskrifterArbetarskyddsstyrelsen meddelaatt

enligtäven den föreslagna 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen. Motivering

finns i avsnitt



Kommittédirektiv
W

Dir. 1991:75
Översyn arbetsmiljölagenav

Dir. 1991:75

Beslut vid regeringssammanträde 1991-08-22

T.f. chefen för arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet G. Andersson,
anför.

Mitt förslag

Jag föreslår utredaresärskild tillkallas föratt delaröver arbets-en att se av
miljölagen 1977: 1160.

Utredaren skall utreda

behovet eller ändrade och samverkansreglerav mednya- ansvars- av-
seende entreprenadanställda och liknande arbetstagargrupper,
avgränsningen arbetsställebegreppet,av-
vilka kompletteringar produktsäkerhetsreglerna behövs,- av som
vissa frågor sanktionssystemetom samt-
utformningen de grundläggande bestämmelserna i 1-3 kap.av-

Bakgrund

Entreprenadverksamhet m.m.
Många arbeten på både fasta och tillfälliga arbetsplatser överlåts oftamer
särskilt anlitade entreprenadföretag. Det kan gälla installations-, tillsyns-,

underhålls- och reparationsarbeten. Entreprenad också vanligtär detnär
gäller fastighetsskötsel, lokalvård och varudistribution. Skogsarbete samt
byggnads- och anläggningsarbete, i utsträckning sker på tillfälligtstorsom
upprättade arbetsplatser, bedrivs också ofta i dessa former. En formannan

anlitande arbetskraft, har blivit allt vanligare,av inhyrningärav som av ar-
betskraft.

När arbete på fast arbetsställe läggs påett entreprenad kommer det pri-ut
mära för arbetsmiljön för de entreprenadanställdaansvaret i regel liggaatt
på deras arbetsgivare, dvs. någon denän arbetsgivare i denärannan som
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råder arbetsstäl-överdenocharbetsställetpå somverksamhetenordinarie
Ävenarbetskraft. vidhyrarbetsgivaregällerMotsvarande närlet. en

liknande förhållan-underutförsarbetenvidochentreprenaderandra som
begränsade möjlighe-arbetsgivarenhararbetsplatser,tillfälligaden, t.ex.

många fall bedrivsIarbetsplatsen.förhållandenabestämmater att om
arbets-s.k. gemensamtförinom ettföretagflerasamtidigt ramenarbete av

skyddsåtgärder och skydds-samordnadå finns attde behovställe. med som
verksamhet

samordningsansvarreglerbl.a.finns gemen-arbetsmiljölagenl om
arbetsställe.råder överden ettförocharbetsställen somansvaromsamma

påarbetenandra utförsochentreprenadarbeten somsikteReglerna tar
Denråder. bestäm-intearbetsgivarendenvilka nyaarbetsställen över egna
rikta påmöjlighet kravattarbetsmiljölagen, un-9§kap.melsen i 7 gersom

markområdelokal,upplåtareskyddsförhållandena avmotdersökning av
prop.i dessabetydelse fallfåocksåkanjord,undereller utrymme

105-106.302,AU22. rskr.l9909l:l40. s.
uppdelningutveckling motpekathar avArbetsmiljökommissionen en
utnyttjandeoch ökatresultatenheterfristående avmindreverksamheter i

Arbetsgiva-100-102.1990:49SOUensamföretagareochentreprenörer
på-självmöjlighetersmåoftafall atti dessakommissionen,enligthar.ren
till-också svårtoch kanarbetsmiljöförhållanden attverka arbetstagarnas

rehabiliteringssammanhang.ihelhetssynlämpa t.ex.en
samordningsan-reglerarbetsmiljölagensföreslår omKommissionen att

lokalerupplåterarbetsställe,råderden överför ettoch somansvarsvar
dendirekt förinförasdetbörkommissionen ettEnligt ansvaröver.m.m. ses

arbetsmiljö-sådanaförlokalupplåtareoch förarbetsställeråder över ettsom
hyrarbetsgivareutkrävas t.ex.inte kanåtgärder,förbättrande somavsom

arbetsställe.arbeteutförtillfälligt ettanställdaharellerlokalerna som
behandlats bl.a. iarbetskraft harinhyrdarbetsmiljön för sam-Frågan om

1989:30 ochse Dsarbetsförmedlingslag prop.medband med arbetet nyen
124.199091 :

verkamöjlighetskyddskommittéers atteventuellaskyddsombuds ochFör
också särskilda begräns-gällerarbetstagargrupperaktuellaförmån förtill nu

denutanförstårarbetstagareinhyrdaochentreprenadanställdaningar. De
skyddsombuden ochutseddaarbetsställetbedrivs deverksamhet avsom
skyddsombudbl.a. ettinnebäreventuell skyddskommitté. Det ettattav

avbrytaarbetsmiljölagen7§kap.stöd 6medkansådant arbetsställe inte av
Även skydds-entreprenaden.förutförs inomfarligt arbeteett ramensom

arbetsta-förskyddsombudentreprenadanställde ellerdenombud för annan
eftersom detverka,svårthaarbetsstället kanpåvistas atttillfälligtgare som
arbetsplatsersådanatillträde tilltillreglersaknas rättarbetsmiljölageni om

Dessauppdraget.meddenråderarbetsgivare ändär som avsesannanen
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förhållanden innebär aktuella arbetstagare i praktiken kan sakna detatt nu
det inflytandeskydd och arbetsmiljönöver samverkanssystemet skallsom

ge.
Arbetarskyddsstyrelsen har i skrivelse uppmärksammat problemeten

skyddsombudensmed tillträdesrätt. ocksåkonstaterarStyrelsen det haratt
kommit fram flera uppgifter skyddsombud vägrats tillträde tillattom ge-

arbetsställen för arbetsmiljönbevaka hos entreprenadföretagattmensamma
och andra tillfälliga verksamheter. hemställerStyrelsen därför bestäm-att

i kap.melsen 6 6 § arbetsmiljölagen såkompletteras, tillträdesrätt tillför-att
påsäkras samtliga arbetsställen ombudet behöver besöka på grundsom av

sitt uppdrag.

rbetsställebegreppetA

handl första samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen men
bestämmelsen i den §även 3 för arbetsanpass-kap. 2 ettnya om ansvara

rchabiliteringsverksamhetnings- och vissa bestämmelser tillsyn isamt om
7 kap. arbetsmiljölagen utgår från arbetsställebegrepp. Enligt förarbe-ett

arbetsmiljölagentill förståsskall arbetsställe detmed lokala,tena avgrän-
område. inom vilketsade arbetsgivare och för sin verksamhet bedriveri ar-

dettabete, utförs det fria eller under prop.i arbetslokal, i jordoavsett om
197677: 379-380.149 När det samverkansbestämmelsernas tillämp-gällers.

på lokala förhållandenning har arbetsställebestämningar gjorts iävenav
kollektivavtal.olika

arbetsmiljökommissionenEnligt 1990:49 102 ifrågasät-SOU kan dets.
arbetsställebegreppetinte arbetsmiljölagen behöveri kompletterastas om

och utvecklas. När det gäller arbetstagaresarbetsgivares och möjligheter att
lokalt arbetsstället kanavgränsa kommissionen det finnas behovattanser av

lagstiftningeni utveckla Arbetsställebegreppet, bl.a.vissa grundkrav.att
för lokal kommissionen.enligtpartssamverkan, bör därför, översom ram ses

SOU 1990:49 178.s.

Produktsäkerhet

riksdagen nyligen arbetsmiljöden propositionen ochI antagnaav om re-
prop. 199091: jag behandlat frå-habilitering 140, 302 har vissaAU22, rskr.

produktsâkerhet och jag i detproduktkontroll. Som angavgor om samman-
arbetsmiljölagen produktsäkerhets-hanget kan funktionfyllasägas somen

område.på arbetslivets för tekniskalag Reglerna leverantörsansvar an-om
farligaoch s.k. produkter innebärakanordningar ämnen, kemiskadvs. som

eller olycksfall, i enskildarisk ohälsa ingripa fallför möjlighet mot attattger



från bristfälliga produkter tillhandahålls.arbetsmiljösynpunkt Jet he-om
hövs för förebygga ohälsa och olycksfall.att

produktinformationGenom de ställa krav bl.a.möjligheter pä vidatt -
införs ändringar i arbetsmiljö-marknadsföringen produkter som genomav -

möjligheter till ingripande. Genomlagen införaytterligare ävenattges en
hos leverantörenbefogenhet för tillsynsmyndigheterna inhämta tillgäng-att

liga upplysningar till produkt iverlätits eller detvilka upplåtits harom en
redanskapats bättre möjligheter ingripa levererade produkter. Till-motatt

produktinformationberörda skulle produkt-med de reglerna omsammans
arbetsmiljölagen därmedsäkerhetsregleringen sig den i produktsä-i närma

möjlighet åläggande återkallelsekerhetslagen till1988:1604. Den om av
åläggande varningsinformationbristfälliga produkter eller iom som pro-ges

erbjuds arbetsmiljölagen.duktsäkerhetslagen emellertid inte i
förändras följdProduktkontrollen kommer Sveriges när-att som en av

Förändringarna innebär bl.a. det hittillsvarandemande EG.till att systemet
myndighetskontroll produkter innan de avlämnas bruk imed för tasattav

produktsä-arbetet frångås. därför angeläget ochDet överär att se anpassa
till de förutsättningarna. Produktsä-kerhetsreglerna i arbetsmiljölagen nya

så utformade de effek-det möjligtkerhetsreglerna bör göratt att et:vara
leverantörsledet sedan produkterna marknadsförtstivt ingripa ävensätt mot

EGse redogörelseanvändarna för produktkontroll inomeller levererats till
82-90.1990912140 s.m.m. prop.

kanmed direktiv produktsäkerhet.EG arbetar vilketInom ettman om
yrkesmässigomfatta produkter för användning.komma ävenatt

Sanktionssystemet

tagit vissa frågorArbetsmiljökommissionen har sanktiorssyste-upp om
ytterli-ansåg behövdevilka kommissioneni arbetsmiljölagen, övermet ses

SOU 1990:49 sid. 178.gare

allmännaDen utformningen [-3 kap.av

l sitt den lagrådsremiss föregick propositionenyttrande över som
199091: 140 Arbetsmiljö rehabilitering lagrådetoch frågantog ut-omupp
formningen de bestämmelsernagrundläggande i arbetsniljöla-1-3 kap.av

Lagrådet ifrågasatte dessa bestämmelser fått sådan utformninggen. om en
de går tillämpa fullt ordalydelse.efter sin Lagrådet bl.a.att att ut attmenar

den avvägning mäste åmellan sidangöras risken för ohälsa ellersom ena
olycksfall och å andra sidan vikten arbetet kostmdemautförs ocht.ex. attav
för minska hälso- och olycksfallsrisken inteatt kan bestämmel-utläsas av
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i 1-3 kap. Enligt lagrådetserna arbetsmiljölagenger mindreän besked omvilka principer skall vägledandesom vara när exempelvis nyttoaspekten hos
viss verksamhet skallen vägas risken för ohälsamot och olycksfall. Enligt

lagradets mening bör det lagtexten kunna utläsasav kravetatt goden ar-betsmiljö kan behöva vägas andra viktiga intressen.mot Det vidareär önsk-
värt lagtexten åtminstoneatt någon antydan vilkenger tyngd skallom somtillmätas olika faktorer vid denna avvägning.

Utredningsuppdraget

En särskild utredare bör den angivnamot bakgrunden tillkallas för attgöra översyn :arbetsmiljölagenen iav följande avseenden.
Utredaren bör undersöka vilka problem- finns då arbetsmiljölagensom

skall tillämpas entreprenadverksamhet, och inhyrningut- arbetskraftavoch liknande verksamheter bedrivs tillfälliga arbetsställensom eller andra
arbetsställen över vilka arbetsgivaren inte råder eller där dennes möjligheter
till kontroll begränsade.är Utredaren bör därefter överväga hur skyddsan-

för aktuellasvaret arbetstagargrupper reglernasamt samverkan, dvs.omskyddsombuds och skyddskommittéers uppgifter i dessa sammanhang, bör
utformade. Utgångspunktenvara skall de berörda arbetstagarnaattvara

inte skall sämre ställda änvara andra detnär gäller skyddsåtgärder in-samtflytande arbetsmiljönöver och arbetsmiljöarbetet. Därvid bör särskilt beak-
vad har förtstas fram i framställningensom från arbetarskyddsstyrelsen omskyddsombuds tillträde till arbetsställengemensamma arbetsmiljö-samt

kommissionens synpunkter i aktuella delar.nu
Utredaren bör över arbetsställebegreppetse i- arbetsmiljölagen samt ut-

reda behovet kriterier för dettaav begrepp i lagtexten och hur dessa kriterier
i så fall bör utformade.vara

Utredaren bör utreda vilka ändringar eller- kompletteringar bör gö-som
i arbetsmiljölagensras produktsäkerhetsregler för öka möjligheternaatt attingripa frånatt arbetsmiljösynpunktmot bristfälliga produkter släpps ut

marknaden eller medför risk för ohälsa eller olycksfall sedan de har överlå-
tits eller upplåtits för användning i arbetslivet. Den minskade förhandspröv-
ning produkter formiav myndighetskontrollav förändringarnasom av pro-duktkontrollen innebär bör avgörande betydelse förvara reglernasav ut-
formning. Produktsäkerhetsregleringen i produktsäkerhetslagen bör också
särskilt beaktas. Reglerna produktsäkerhet för produkterom avsedda för yr-kesmässig användning bör i princip utformade så det intevara att sämregesmöjligheter ingripa sådanaatt mot produkter andra.än Vidare börmot hän-

till det arbetetas bedrivssyn inom EGsom med direktivett produktsä-om
kerhet åtagandendesamt Sverige i EES-avtal.som gör ett



i arbets-sanktionssystemetieffektivitetenutredavidarebörUtredaren- arbetsmiljökommissio-synpunkterdedärvid överväga somochmiljölagen
frågor.hithörandeilämnatnen anled-medåtgärderbehovettillställning avslutligenbörUtredaren ta- grundläggande bestäm-deutformningensynpunkter avlagrådetsning av

arbetsmiljölagen.l-3 kap.imelserna
de-olikadeföranledslagändringarföreslå de avsombörUtredaren-

uppdraget.larna av
konsekvenseroch andrakostnadsmässigadebelysaskallUtredaren- läggerutredarenOmmedföra.skulleförslagengenomförandeett avsom kostnadernahurskallåtgärder ävenkostnadskrävande angestillförslagfram

finansieras.skall

Arbetsformer m.m.
utformningengäller samver-detsärskilt avnärarbete,i sittbörUtredaren

förtillsattakommittémed densamråda somarbetsmiljölagen,ikansreglerna
lagstiftningen.arbetsrättsligadenöveratt se angående ut-1984:5dir.direktivenvidaregällerarbeteutredarensFör

beak-föreskrivitharregeringenvad ominriktning samtredningsförslagens
1988:43.dir.EG-aspektentande av

1993.februarildenavslutat senastbörarbeteUtredarens vara

Hemställan
be-regeringenjaghemställeranfört attharvad jagtillhänvisningMed nu

arbetsmarknadsdepartementetförchefenmyndigar
kommitteförordningenomfattadutredare.särskild avtillkallaatt en

arbetsmiljölagen.översyngörauppdrag avmed1976:119, att en
ochsekreterare an-referensgrupper,sakkunniga, experter,beslutaatt om

utredaren.åtbiträdenat
beastaskallkostnadernabeslutar attregeringenjaghemställer attVidare

Utredningaranslaghuvudtitelns m.m.tionde

Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

hemställan.hans
Arbetsmarknadsdepartementet
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Kommittédirektiv
533%

W

Dir. 1992:33

Tilläggsdirektiv till översynen arbetsmiljölagenav

Dir. 1992:33

Beslut vid regeringssammanträde 1992-03-19

Chefen statsrådetför arbetsmarknadsdepartementet, anför.Hörnlund

Mitt förslag

föreslårJag den särskilde arbetsmil-utredaren med uppdrag överatt att se
jölagen fårdir. 1991:75 till uppgift bestämmelsernaäven överatt omse
överklagande beslut enligt arbetsmiljölagen.av

Utredarens avslutat denarbete bör i denna och övriga delar senastvara
1 september 1993.

Bakgrund

År 1984 drogs riktlinjer regeringens befattning med besvärsären-förupp
den prop. l98384rl20, riktlinjerna bör regeringenKU23, rskr. 250. Enligt

såi sådanautsträckning inte krävermöjligt avlastas ärendenstor som som
politiska inteställningstaganden. i regelVidare bör förvaltningsärendena
kunna bli föremål tvåinstansprincipen.tvåför prövning fler instanseri än

Tvåinstansprincipen två flerainnebär ellerärenden kan prövasatt som av
instanser under regeringsnivån få regeringen.överklagas tillnormalt inte bör

frånUndantag det.den principen skäl talar förbör bara särskildagöras när
sådantEtt praxissärskilt skäl kan styrning idet önskvärt medärattvara en

politiskt ansvarigtettgenom organ.
utgångspunktEn statsrådensför riksdagens ochbeslut departemen-är att

frågorarbete sådanai första hand skall övergripande krävertens avse som
ställningstagande metodnågon regeringskretsen.regeringen eller i Enett av

från flyttaanvisats för befria regeringen överklagningsärenden äratt attsom
prövningen principtill domstol ändamålsenligt. vägledandedet ärnär Enär
emellertid dom-överklaganden bör och inteförvaltningsvägenprövasatt
stolsvägen lämplighetsawägningprövningen den karaktärennär är attav en



eller skönsmässig bedömning dominerar.annan mera
År 1988 riksdagen tidsbegränsad lag rättsprövning vissaantog en om av

förvaltningsbeslut prop. 198788:69, KU38, rskr. 1988:205. Syftet189, SFS
med lagen säkerställa svensk rätt de krav domstols-att att motsvararvar

Europarådetsprövning angåendeställs i konvention förskydd desom
mänskliga rättigheterna och grundläggande Europakonventio-friheterna

sånen dessa har lagts fast i Europadomstolens praxis. Giltighetstidensom
för lagen har förlängts och den skall därför tillämpas beslutnumera som

utgången årmeddelas till 1994 prop. 19909l:l76, l99l92rKUl2, rskr.av
51, SFS 1991:1825.

Lagen rättsprövning gäller någotbeslut i förvaltningsärenden rörom som
förhållande i 8 kap. regeringsformen, dvs. bl.a.2 eller 3 § beslutsom avses

åliggandeninnebär för enskilda eller i övrigt ingrepp i enskildassom avser
förhållanden.personliga eller ekonomiska Lagen kan tillämpas beslut om

ingripande enligt arbetsmiljölagen bl.a. Regeringsrättensse beslut 997-
1990. I lagens förarbeten prop. 198788:69 18 uttalas längredetatts.
sikt mån ändamålsenligtbör i vilken det denövervägas ersättaär över-att
prövning i dag sker i administrativ domstolsprövning.ordning medsom

Arbetarskyddsstyrelsen andra instans det gäller överklagandenär när
sådanayrkesinspektionens beslut.över Den beslut utgörsstora gruppen av

beslut utfärdande förelägganden och förbud enligt 7kap. 7 9 §5rörsom av -
arbetsmiljölagen. Yrkesinspektionen kan vidare med stöd föreskrifterav
från frånarbetarskyddsstyrelsen i vissa fall besluta undantag föreskrifterom

tillstånd.eller om
Samtliga beslut yrkesinspektionen till arbetarskydds-kan överklagasav

styrelsen. Styrelsens beslut i ärenden de tillämpningenandra än som avser
minderåriga fårföreskrifter enligt kap. arbetsmiljölagen överkla-9 2 §av om

till regeringen.gas

Utredningsuppdraget

Det finns riktlinjerna förbakgrund bl.a. de riksdagenmot antagnaav av
regeringens befattning med överklaganden skäl bestämmel-omprövaatt

överklagande beslut arbetsmiljölagen.enligtserna om av
Utredaren bör därför bort möjlig-det finns förutsättningarpröva att taom

heten överklaga regeringenbeslut enligt arbetsmiljölagen till tredjeatt son1
instans. Skulle någrautredaren finna ärenden den karaktären deäratt attav

fortsättningsvis skall utredarenäven skall kunna läggaregeringenprövas av
fram förslag sådan Därvidåstadkomma prövning.formerna för attom en
bör förfarande regeringenmed överlämnande ärenden till övervägasett av

alternativ överklagande.tillettsom
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Utredaren skall beakta Europakonventionens krav domstolsprövning
lagen 1988:205 rättsprövning vissasamt förvaltningsbeslut.om av

Utredarens arbete bör i denna och i övriga delar avslutat densenastvara
septemberl 1993.

Hemställan

Jag hemställer regeringen utvidgar utredarensatt uppdrag i enlighet med
vad jag har anfört.nu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Arbetsmarknadsdepartementet



Bilaga 3

1993-09-07

Arbetsmiljölagsutredningen

Särskilt yttrande
Risshyttgranqvist, Karl Pfeifer och JanHansav

avsnitt 2grundläggande bestämmelser,Arbetsmiljölagens

vissakritikanförde Lagrådetlagstiftningsarbete1991årsI sambandmed mot
ansåg detAML. Lagrådetarbetsmiljölagenbestämmelseri l 3 kap att- kunde tillämpasbestämmelsernagrundläggandekunde i fråga desättas om

bör kunnaLagrådet lagtextenBl anfördeenligt sin ordalydelse.fullt att avut a
viktigaandrabehövaarbetsmiljö kan vägaskravet på godutläsas motatt en

ställning till behovetutredarenbordeEnligt utredningsdirektivenintressen. ta
synpunkter.Lagrådetsanledningåtgärdermed avav

del.i dennaändring i lagtextenförorda någonför inteUtredaren har attstannat
inte övertygande.Skälen för detta dockär

2 kap 1 § inatur itill arbetetsuttrycket med hänsynJag inte attanser
skallavvägning görastydligt sigtillräckligt motförslaget att enangervare

skallarbetsmiljöhänseendeiinsatskravet påviktiga intressenellerandra att en
insatsen.uppnåsmedrimlig proportion till vad kanstå i som

inanför- förslagrådetdet i lagtextendärför angelägetDet är enatt som- Enskall ske.innesseavvägningfall uttryckeribestämmelse attvart ensom
rimligtefter vadskall ske äravvägningsådanbestämmelsebör somatt enange

Även insatserdeprincipenintressen.till andraviktigamed hänsyn att som
till deförhållandeorimliga iinte fårarbetsmiljönkrävs för förbättraatt vara

lagtext.i fomitill uttryckuppnås kommaresultat kan bör avsom

Tillträdesrätt för skyddsombud

främmandetilltillträdesrätt§bestämmelsen6 kap 7föreslagnaDen ar-oma
3 § 2imotsvarandeskyddsombudbör på sättbetsplatserför stsom
uppstår förintebetydandehinderförtroendemannalagenvillkoras attav

arbetetsbehörigagång.

EVN377.DOC
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Särskilt yttrande översyn Arbetsmiljölagen från Rolf Lindh, LO, Stigang av
Gustafsson, TCO och Kerstin Hildingsson, SACO

De framlagda förslagen innebär flera förbättringar den nuvarandeArbetsmiljölagen. för-Iav
hållandetill den tid utredarenfått till sitt förfogandehar utredningsarbetetbedrivits med nog-
grannhet.Pånågra väsentligapunkter emellertid det finns skäl ha invändningarattanser att

utredarensförslag.mot

förändringarDe föreslås lagensändamålsparagrafi l kap kan godtasfrånsett förslagetsom av
punkt 2 lagensyftar tillatt samverkanatt mellan skautgå.Vi dennaom parterna attanser re-

lativt nytillkomna punkt i ändamålsparagrafen vikt och denär kan enligt vår meningstorav
img 3 kap §ersättas l hänvisartill. Samverkanskafinnas med i allt vad AMLav som man
kan innefatta. Den tolkningen inte samverkanenbartgörs i det tredje kap i lagen,nämnsom

behandlararbetsgivarens Vi avvisarsåledesbestämtden föreslagnaändringen.som ansvar.

Den viktigaste frågan utredarenhar haft behandlagäller arbetsmiljöansvaretför inhyrdatt ar-
betskraft. l kap3 12 föreslås§ utvidgning skyddsansvarettill inhyrd arbetskraft vil-nu en av
ket vi välkomnar. Från bl berördaförbundssidahar underarbetetsgångframförtsa ettsom
krav ocksåuppdragsgivare anlitaratt med anställningsliknandeförhållan-entreprenörersom
denmåsteomfattas AMLs arbetsgivareansvarför arbetsmiljön. Detta den illojalaav a pga
konkurrens företag med vanliga anställda uthyrdaentreprenadanställdakontrasom entrep--kan drabbasrenörer AML bör inte någonanställningsfonn särställning.av. ge

utredningensAtt förslag enbart innefattaruthyrd arbetskraftmed motiveringen ytterli-att en
utvidgning arbetstagarebegreppet frågaför Arbetsrättskommitténär vi knap-gare av en anser

relevant. Ur AMLs synvinkelpast entreprenörsproblemet iär lika hög grad frågavara en om
utvidga arbetsgivarebegreppettillatt innefattauppdragsgivareäven hyr in arbetskraftatt som -det gäller uthyrd personalelleroavsett utvidgning arbetstagar-om entreprenörer som en av-begreppet.Det finns ingen anledning inte inkludera också i den förändringatt entreprenörer

föreslås.Något övertygandeskäl inte heller i betänkandet.Enligt vårsom mening börnu ges
skyddsansvaretockså innefatta för undvika socialentreprenörer dumpning bliratt att en
konkurrensfaktor mellan sökeruppdragsgivare.entreprenörersom

Det bör vidare enligt vår mening i motiveringarnaeller på tydligt framgåsättannatspec att
den föreslagna3 kap 12 § tillämplig pâ driñs-är ochunderhållspersonal fastigheter.i

Utredningensförslag angåendetillträdesrättenför skyddsombud företräderinhyrdsom ar-
betskrañ i tillfredsställande.är Vi saknarstort emellertid förtydligande skydds-ett att ettav
ombud finns arbetsstället skaha arbetetäven förrätt entreprenadanställdasom att stoppa
och Skyddsombudetsentreprenörer. gäller vid omedelbarochstopprätt allvarlig fara. skaDen
användas arbetsgivarenintenär vidtagit behövlig åtgärdvilket exvis kan krävaattvara en ar-
betsmiljöåtgärd entreprenadarbetsgivare.Det kan i vissa fall nödvändig skydds-av en varaen
åtgärdexvis vid plötslig påkommandebrand-eller explosionsriskdå tid inte finns till inkal-
lande yrkesinspektioneneller andraomfattandeformella rutiner för till stånd åt-av att en
gärd. Ett förtydligande lagenpå dennapunkt konsekvens dels skyddsombudetärav atten av
har vaka arbetsgivarensintemkontrollatt över dels föreslagnaden lagändringeni 3 kap l2nu

wcn08l7



införandeVi välkomnar förslaget sanktionsavgift. förändring sanktions-även om av en en av
efterfrågats.Vi vill dock understrykavadsedanlänge det rela-sägs attsystemet somsom om

betänkandettivt tillämpningsområdet för sanktionsavgifter ibegränsade vid behovsom anges
exempelvis till intemkontrollen.måstekunna utvidgas,

arbetsmiljölagenAngåendeförslaget överklagande beslut enligt denattanserav nuva-om
tillfredsställande. Tidsutdráktenrandeöverklagningsordningen i fungerat har dockstort sett

byggnads-ibland det gällt behandling ärendenvarit besvärandebl ochrörtnär av soma an-
tillfällen inneburit byggnadsarbeten varit föremålläggningsarbeten. har vid fleraDet att som

slutligt beslutöverklagningar hunnit färdigställas innan kunnat fattas.för föreläggandeoch
lett till ärendenaavskrivits åtgärder.harDetta att utan

oacceptabelt.föreliggande överklagan till länsrättema Ettförslaget medDet anser vara av
antalet överklagningsärendentillviktigaste skälenför följa utredningens förslagde är attatt

arbeismiljöområdetenligt få. betyder någonkompetenspåregeringen AML år Detär attper
därför nuvarandeordning bibehålls,kan byggas hos länsrättema.Vi förordarknappast attupp

Arbetarskydds-återgårtill den tidigare ordningen överklagningari andra hand attatt man
överklagningskedjanvilket skulle innebärastyrelsensbeslut skall till Kammarrätten,göras att

sistahandblir Yrkesinspektion. Arbetarskyddsstyrelsenoch i Kammarrätten.

få ändring arbetsstäl-i till ståndAvslutningsvis vill understrykadet angelägna att en avnu
begrepp.föreslår verksamhet i vissa fall bättre delebegreppet. utredaren AngSom ar ett

hänvisarpåtalatsinom byggsektorn utred-olika problem arbetsställebegreppetmed asom
ArbetsrättskommitténbehandlarArbetsrättskommittén. Vi emellertidningen till närattanser

sakkunskap området.fråga tillförasdenna skaden

Stockholm den september19932

TJÄNSTEMÄNNENS CENTRAL-LANDSORGANISATIONEN
ORG ISAJIIONISVERIGE .Kj Ã.C, 1ckf i,0 á

Lindh Stig ustafssonRo,

SVERIGES AKADEMIKERS
CENTRALORGANIÃSATION.
-.1:L .JZ.L.CL:C7 ,vxv4

Kerstin Hildingsson
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Särskilt yttrande
Mats Holmgrenav

Arbetsmiljölagens grundläggande bestämmelser

sambandl med 1991 års lagstiftningsarbete anförde Lagrådet
kritik vissa bestämmelser i 3 kap arbetsmiljölagenlmot -
AML. Lagrådet ansåg det kunde i fråga deatt sättas om
grundläggande bestämmelserna kunde tillämpas fullt enligtut
sin ordalydelse. Bl anförde Lagrådet lagtexten böratta av
kunna utläsas kravet på god arbetsmiljö kan behövaatt vä-en

andra viktiga intressen. Enligt utredningsdirektivenmotgas
borde utredaren ställning till behovet åtgärder medta av an-
ledning Lagrådets synpunkter.av

Utredaren har för inte lörorda någon ändring istannat att
lagtexten i denna del. Skälen för detta inte övertygande.är

Jag inte uttrycket med hänsyn till arbetets inatur 2attanser
kap § förslagetl tillräckligt tydligt sig attanger vare en
avvägning skall andra viktiga intressen ellergöras mot att
kravet insats i arbetsmiljöhänseende skall stå i rimligen
proportion till vad kan uppnås med insatsen.som

därförDet angeläget i lagtexten Lagrådetär att som-
uttryckligen markerat förs bestämmelse i fallvarten som-
uttrycker intresseavvägning skall ske. sådanEngt en
bestämmelse bör skall ske efteravvägning vadattange en som

Ävenmed hänsyn tillrimligt andra viktiga intressen.är
principen de insatser krävs för förbättraatt attsom ar-
betsmiljön inte får orimliga i förhållande till de resultatvara

kan uppnås kommabör till uttryck i form lagtext.som av

MDH3244d0c



skyddsombudTilltrádesráttfár

tilltillträdesrätta§6 kap 7bestämmelsenföreslagna omDen
motsvarandeskyddsombud börförarbetsplatserfrämmande
villkorasförtroendemannalagenstycket avandrai 3 §sätt som

gång.behörigaarbetetsuppstår förintehinderbetydandeatt

Sanktionsavgifter

arbetsmiljölag-isanktionsavgifterinförandeFrågan avom
vilkautredningar,tidigareHeraaktuell ivaritharstiftningen

inskäl inteolikaavgifter passarsådanadock konstaterat avatt
utreda-detveksamtdetfinnerJag avlagstiftning. omdennai

övertygandepåsanktionsavgifter ettförskälenanfördaren nu
utredningar rest.tidigareinvändningarundanröjt de somsätt

sidanvidkvarståsanktionerna avstraffrättsliga avsesDe
utomordentligtdethärtillMed hänsyn ärsanktionsavgifterna.

intestrafförfarandeochavgiftsförfarande ettangeläget att ett
därför attinskränkning. Jagparallellt anserpågå utantillåts
föråtal över-lkap.i 8bestämmelsen att enföreslagnaden

såskärpsavgift attföreskriftomfattasträdelse omenavsom
påkallatskälsynnerliga är urdetendastväckasfåråtal avom

synpunkt.allmän

Överklagande

tillöverklagamöjligheten re-attförslageti attinstämmerJag
domstolspröv-ochbort atttredje instans tas engeringen som

i länsrätt.börjanmedinförsning

Arbe-yrkesinspektioneninstanskedjanföreslagnaDen -
Regeringsrät-kammarrättenlänsrättentarskyddsstyrelsen --- länsrättledetiiförsprövningstillstånddock,blirten även om

lång.alltförkammarratt,-

MDH3244d0c



Arbetarskyddssty-därför besvärsprövningen hosJag attanser
utredning kanavskaffas. kompletteranderelsen bör Den som

yttrande frånlänsrätten inhämtarbehövas kan ske attgenom
Arbe-Arbetarskyddsstyrelsen. besvärsprövningen hosOm

från principiellaavskaffas erhålls ocksåtarskyddsstyrelsen en
uppdelningutgångspunkter tilltalandeprocessuellaoch avmer

uppgifter förutomArbetarskyddsstyrelsens nuvarande att att
tillsynsmyndighet i denna måloch ävenpart typ varaavvara

besvärsinstans.
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ochorganisationsförändringari kommuner73.Radikala
landsting.C.

kommunalverksamhet.C.74.Kvalitetsmåmingi
offentligmervärdeskattefrågorll,75.Vissa -Fi.verksamhetm.m.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Riksbankenochprisstabiliteten.[20]
Vadär statsrådsarbetevärt [22]ettEn datalag.[10]ny Bankstödsnämnden.[28]våraEGoch grundlagar.[14]
Fortsattreformering företagsbeskattningen.Ökat avpersonval.[21]
Del2. [29]Handläggningenvissasäkerhetsfrågor.[26]av Folk ochbostadsräkningâr 1990ochi framtiden.[41]Reaktion ungdomsbrott.DelA ochmot B. [35] Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]avJustitiekanslern.En JK:söversyn arbetsuppgifterav Kostnadsutjämningmellankommuner.[53][37]m.m. Beskattning fastigheter,dellavFri-ochrättighetsfrágor.DelA ochB. [40] Schablonintäktellerfastighetsskatt[57]Detallmännasskadeståndsansvar.[55] iEffektivareledningi statligamyndigheter.[58]Polisensrättsligabefogenheter.[60]
Rättssäkerhetenvidbeskattningen.[62]Personochparti Studieri anslutningtille Vissamervärdeskattefrâgor offentligverksamhetPersonvalskommitténsbetänkande -[75]Ökat m.m.personvalsou 1993:21.[63]

Verkställighet fängelsestraff.[76]av UtbildningsdepartementetstatsförvaltningenochEG.[80]
Kursplanerförgrundskolan.[2]

Utrikesdepartementet Ersättningförkvalitetocheffektivitet.
Utformning resurstilldelningssystemett förnyttStyrnings- avochsamarbetsformeri biståndet. -[l] grundläggandehögskoleutbildning.[3]Kontrollenöver strategisktkänsligaexport [56]av varor, Várdhögskolor

Försvarsdepartementet kvalitet utveckling huvudmannaskap.[12]- -Kunskapenskrona.[23]Lag totalförsvarsplikt.[36]om Frågorför folkbildningen.[64]Försvaretshögskolor.[42]
JordbruksdepartementetSocialdepartementet
Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduktion.Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav [6]flyktingar fl. [4]m. Socialaåtgärderförjordbrukare.[25]Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofarmaka.r Åtgärderför förberedaSverigesjordbrukatt och15] livsmedelsindustriför EG.[33]Socialförsäkringsregister.[11]

Rättentill biståndinomsocialtjänsten.[30] ArbetsmarknadsdepartementetKommunernasroll páalkoholområdetochinom Nyanställningsskyddslag.[32]missbrukarvârden.[31]
Politik arbetslöshet.[43]motHälso-ochsjukvårdeni framtiden modeller.[38]trei Ersättningvidarbetslöshet.[53]Ettårmedbetalningsansvar.[49] Översyn arbetsmiljölagen.[81]Serveringsbestämmelser. av[50]

Överföring HIV-smitta läkemedletav genom KulturdepartementetPreconativ.[61]
Löneskillnaderochlönediskriminering.

Kommunikationsdepartementet Omkvinnorochmänpåarbetsmarknaden.[7]
Löneskillnaderochlönediskriminering.OmkvinnorPostlag.[9]
ochÖkad arbetsmarknaden.män Bilagedel.[8]konkurrens järnvägen.[13] Ägandet radioochtelevisioni allmänhetenstjänst.Förarprövare. av[34]
1171

Finansdepartementet Utlänningslagen partiellöversyn.[24]en-En för filmcensuren.gräns [39]Nyavillkor för ekonomiochpolitik ekonomi-- Utvisning grund brott.[54]avkommisionensförslag.[16]
Nyavillkor för ekonomiochpolitik ekonomi-ekommisionensförslag.Bilagor.[16]
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