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Betänkandet Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)  
A2022/01164 

Sammanfattning  
Utredningen föreslår bland annat två nya bestämmelser i arbetsmiljölagen med 
innebörden att den uppdragsgivare som anlitar exempelvis egenföretagare, 
frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall får ett arbets-
miljöansvar för den anlitade arbetskraften i det aktuella arbetet. Digitala arbets-
plattformsföretag ska i vissa fall anses vara uppdragsgivare. Det föreslagna 
arbetsmiljöansvaret inträder om uppdragsgivaren styr över arbetets utförande på 
ett sådant sätt att denne har ett huvudsakligt inflytande över arbetsmiljön. 
Ansvaret är avsett att fungera på samma sätt som redan i dag gäller för den som 
hyr in arbetskraft.  

Enligt utredningen bör en sund konkurrens kunna främjas av att uppdragsgivare 
ges ett utvidgat ansvar i branscher där en bristfällig arbetsmiljö kan vara ett sätt 
att hålla nere priserna. De aktörer som förslaget kan leda till störst kostnader för 
bör främst vara de som i dag anlitar arbetskraft utan att bedriva något som helst 
säkerhetsarbete kring denna arbetskraft. För de som redan i dag bedriver ett 
seriöst säkerhetsarbete för alla som utför arbete å deras vägnar kan kostnads-
ökningarna sannolikt uppvägas av en förbättrad konkurrenssituation. Utred-
ningen påpekar dock att det är viktigt att Arbetsmiljöverket även framöver får 
tillräckligt med resurser för att kontrollera att regelverket efterlevs och på så sätt 
upprätthålla sunda konkurrensförhållanden. 

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och 
offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det all-
männa. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets 
ansvarsområden.  
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Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget.  

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har 
varit biträdande enhetschefen Stefan Jönsson. 

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

Nikos Tsakiridis 

Stefan Jönsson 
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