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Enheten för rörligt arbete och stab

Jonna Tilegrim, 010-730 97 62

Arbetsmarknadsdepartementet
a.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar – Kommissionens förslag om förbättrade
arbetsvillkor på digitala plattformar, COM(2021)762
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har följande synpunkter på förslaget till ett nytt direktiv:
Arbetsmiljöverket välkomnar förtydligandet av arbetstagarbegreppet för de
personer som utför arbete via digitala plattformar.
Arbetsmiljöverket anser sig inte lämpat att vara varken den instansen som
formellt fastslår anställningsstatus enligt artikel 3 eller hanterar motbevisning
enligt artikel 5.
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Enligt artikel 4 i direktivförslaget om förbättrade arbetsvillkor på digitala
plattformar, ska en person som arbetar via en digital plattform som organiserar
sådant plattformsarbete som utförs i unionen, presumeras vara arbetstagare om
minst två av i direktivet angivna villkoren är uppfyllda. Detta kan komma att
leda till att flera personer kommer att klassificeras som arbetstagare.
Arbetsmiljöverket välkomnar därför förtydligandet mellan egenföretagare och
arbetstagare och tillämpningsområdet för den skyddslagstiftning som
arbetsmiljöregler utgör.
Det är dock oklart om det är Arbetsmiljöverket som självmant ska göra
bedömningen enligt artikel 4 i samband med tillsynen eller om detta ska göras
av någon instans enligt artikel 3. Arbetsmiljöverket anser sig inte lämpad som
en instans som varken formellt fastslår anställningsstatus enligt artikel 3 eller
hanterar motbevisning enligt artikel 5 eftersom syftet med att ta ställning till
arbetstagarbegreppet huvudsakligen är av arbetsrättslig karaktär och det ligger
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inte under vårt ansvarsområde. Dessa uppgifter liknar mer den rättskipning
som domstolsväsendet ansvarar för.
Artikel 7 punkt 2 ställer krav på att de digitala plattformarna ska göra
riskbedömningar och vidta åtgärder när det gäller hur diverse
övervakningssystem påverkar arbetsmiljön. Vi ser att bestämmelsen är kopplad
till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1) och kommer att falla under vår tillsynskompetens när bestämmelsen
införlivats i svensk rätt. Arbetsmiljöverket ser positivt på att dessa krav finns i
direktivet.
Vi ser positivt på att artikel 19 punkt 2 tydligt understryker att myndigheter ska
samarbeta och kunna utbyta information med varandra.

De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin. I den slutliga
handläggningen har även ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson,
enhetschef Solfrid Nilsen och avdelningschef Torben Vincentsen deltagit.
Föredragande har varit utredare Jonna Tilegrim.

Erna Zelmin
Jonna Tilegrim
Kopia skickad till:
johanna.ingschold@regeringskansliet.se.
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