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Remissyttrande av betänkandet "Steg framSt - med arbetsmiljön I fokus" SOU 2022:45

Allmänt

Arbetsgivaralliansen har genom remiss den 9 september 2022 beretts tillfälle att avge yttrande over be -

tänkandet "Steg framSt - med arbetsmiljOn I fokus" SOU 2022:45

Arbetsgivaralliansen organiserar cirka 3200 arbetsgivare mom ideell och idéburen verksamhet. Vi har
kollektivavtal mom följande branscher, ldrott, Trossamfund och Ekumeniska organisationer, Utbildning

och Folkbildning, VSrd och Omsorg, Upplevelse och Kultur, TRIA-social tregrening I arbetslivet, samt ide-
ella och ldéburna organisationer. V5r särart är att vi har branschanpassade avtal till arbetsgivare med
ideellt och idéburet engagemang, som har en begränsad vmnstutdelning till ägarna och Sterinvesterar
huvuddelen av vinsterna i verksamheten. Vi har ocksS en nära relationer med de fackliga motparterna.

Vi är partipolitiskt och religiOst obundna.

Arbetsgivaralliansen har tagit del av utredningen och lämnar här vSra synpunkter p5 utredningens slut-

satser och fOrslag.

De fackliga organisationer som är medlemmar I Arbetsgivaralliansen lämnar egna remissyttranden och

inkluderas därfOr inte I nedan angivna synpunkter.

Sammanfattning

Arbetsgivaralliansen avstyrker fOrslaget om ändring I 8 kap. 5 § fOrsta stycket om mOjligheten for Ar-

betsmiljOerket att ta Ut sanktionsavgift vid Overträdelse av fOreskrifterna 2001:1 Systematiskt Arbets-
miljöa rbete och 2015:4 Orga nisatoriskt och soda It a rbetsmiljOa rbete.

Arbetsgivaralliansen avstyrker förslaget om fOrtydligandet I 3 kap. 2 § tredje stycket om att det ska ingS

I det forebyggande arbetsmiljOarbetet att arbetsgivaren ska bedOma behovet av att anlita fOretagshas-

lovSrd. Vidare avstyrker Arbetsgivaralliansen fOrtydligandet I 6 kap. § 9 punkt 1, att skyddskommittén
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ska behandla frágor om foretagshalsovárd i det forebyggande arbetet. Arbetsgivarens ansvar gällande

foretagshälsovárd framgár redan I dag med all tydlighet I lagtexten.

4 Sanktionsavgifter pa flera omrâden

Frágor mom arbetsllvet som berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är av stor betydelse far
verksamheters utveckling. Arbetsgivaren har huvudansvaret men alla behövervara delaktiga I arbetet

med att skapa och bibehálla en god arbetsmiljä. Vi ser att fler arbetsgivare arbetar med arbetsmiljö I

större utsträckning an tidigare och har ett större fokus pa göra rätt. Idag har Arbetsmiljöverker rätt att

farebyggande farelagga och kräva vite I det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utredning förslár att Arbetsmiljöverket ges uttökat bemyndigande att föreskriva om sanktionsavgifter
pa det systemtiska arbetsmiljöarbetet samt organisatioriska och sociala arbetsmiljön. Den uttökade fo-
reskriftsträtten innebär majligheter att koppla sanktionsavgifter till övriga föreskrifter och inte enbart
till dokumentationskrav som finns idag.

Vi som arbetsgivarorganisation ser att arbetsmiijöarbetet behöver ett postitivt tonläge I syfte att stimu-

lera och stödja en mer främjande utveckling med det systematiskt arbetsmiljöarbetet. Vi förordar där-

for den rätt som Arbetsmiljöverket har redan nu, att vitesbelagga en arbetsgivare om det finns brister I

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta är ett tillräckligt instrument far att f arbetsgivare att at-

gärda brister I arbetsmiljön. Vi anser att det inte är framátsyftande eller att det skapar ett positivt ton -

läge i samverkan att forelagga arbetsgivare med ytterligare sanktionsavgifter som ska verka avskräck-
ande I preventivt syfte for att fá arbetsgivare att arbeta mer med den systematiska - och organisato-

riska och sociala arbetsmiljOn.

Det är ocksá otydligt i utredningen vilken form av Overträdelse som skulle kunna ligga till grund for den
uttökade föreskriftsrätten till sanktionsavgift. Detta kan leda till en godtycklighet I vad som är Overträ-

delse. Vi delar ocksa den uppfattning som framkommit fran flera av deltagarna i referensgruppen att

det inte är lampligt att knyta AFS 2015:4 till sanktionsavgifter eftersom reglerna är oprecisa och att det
därför blir svârt att bedöma om kraven är uppfyllda eller inte.

Vidare vad galler storleken pa sanktionsavgifterna ser vi att det fortfarande ráder oklarhet i vad som
menas med "antal sysselsatta". Det är nOdvandigt med fartydligande rOrande den frágan om en ut-

tOkad mojlighet till fOreskriftsrätt och sanktionsavgifter infOrs.

5 Utökad användning av foretagshalsovard i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Okad kunskap hos berOrda aktOrer om arbetsgivaransvar och samordning I arbetsmiljOarbetet behOvs
och kommer att behOvas framOver. Vi som arbetsgivarorganisation bidrar med det vi kan utifrán vâra
resurser till att pa olika sätt stOdja arbetsgivare I deras arbetsgivaransvar. Till detta behOver
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Arbetsmiljöverket fortsätta att utveckla stöd och information p5 ett pedagogiskt sätt till arbetsgivare,

gärna även anpassat till olika branscher.
Utredningen redogor for att det av arbetsmiljOutredningen 2019 framgick att närmare sex av tio syssel-

satta hade tillgSng till foretagshälsovSrd. Det framgSr tydligt i arbetsmiljOlagen 3 kap 2 c §, att arbetsgi-

varen ska bedOma behovet av att anlita en faretagshalsovSrd. ArbetsmiljOutredningen frSn 2019 pSvi-

sar ocksS att färetagshälsov5rd redan i clag anlitas i relativt hOg grad. FOrutom FOretagshalsovSrd finns
det även ytterligare stOd i form av statliga bidrag for arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som

hanteras av Forsäkringskassan.

Vi delar den uppfattning som Sterges i utredningen att kostnaden fOr fOretagshälsovSrd for foretag är

svSr att bedOma, vilket p5verkar mindre verksamheters budget. LikasS att hänsyn behöver tas utifr5n

att fOretagshälsovSrd inte Sterfinns Overallt i Sverige.

Om regeringen anser att fOretagshalsovSrd ska fOrtydligas ytterligare i arbetsmiljOlagen fOr att hantera

det forebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet behOver det gOras en analys av själva fOretagshalso-

vSrden i fOrhSllande till deras nuvarande form gallande avgifter samt täckningsgrad i Sverige. Idag har

flera foretagshalsovSrdsfOretag en abonnemangsavgift som gör att kostnaden for mindre verksamheter

blir pStaglig eller till och med omOjlig. V5r bedomning är ocks5 att fOretagshälsovSrd inte finns repre-

senterat i den utsrackning som mOjliggor en foreslagen fOrandring. FOretagshälsovSrd finns främst till -

gängligt I mellanstora och större sthder samt i, södra halvan av Sverige. Den norra halvan har fS eVer

inga möjligheter till fOretagshälsovSrd, eller s5 är avstSndet alldeles for lSngt till närmaste fOretagshal-

sov5rd.

Vi delar ocksS det som har framfOrts av nSgra av parterna p5 arbetsgivarsidan att begreppet fOretags-

hälsovSrd är missvisande eftersom det inte är v5rd som det rör sig om. En andring av begreppet till fO-

retagshalsa eller liknande samt ett fOrtydligande av begreppet skulle kunna underlätta fOrstSelsen och

troligen kunna leda till en Okad användning.
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