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Remissyttrande 

 

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus 

(SOU 2022:45) 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Steg framåt, 

med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45).  

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i hur 

de bedöms påverka arbetsmiljöområdet. Myndigheten har inget att invända mot utredningens 

förslag, som vi bedömer är välgrundade och kan bidra till att förbättra arbetsmiljön på 

arbetsplatser i Sverige. Vi vill emellertid kommentera en av utredningens avgränsningar (3.1.2 

Inriktning och avgränsningar, Arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens eget ansvar). 

Arbete hemifrån, helt eller delvis (så kallat hybridarbete), framstår som en av de bestående större 

förändringarna av arbetslivet efter coronapandemin. En stor del av de som kan genomföra sitt 

arbete hemifrån har fortsatt med det i någon utsträckning. Arbete hemifrån är en del av det nya 

arbetslivet, som kan bidra till större flexibilitet och hållbarhet, med rätt förutsättningar. Redan i 

Myndigheten för arbetsmiljökunskaps rapport 2021:2; Kartläggning och analys av förutsättningar för 

arbete hemifrån under Coronapandemin, framstod frågor om arbetsgivares och arbetstagares ansvar för 

arbetsmiljön när den utgörs av arbetstagarens hem, som angelägna att utreda vidare. I rapporten 

lades även förslag om att stärka såväl arbetstagares som arbetsgivares kompetens och förmåga att 

bedriva ett arbetsmiljöarbete när en väsentlig del av arbetstiden är förlagd till hemmet. 

Utredningen har gjort bedömning att rådighetsansvaret inte kan läggas på en arbetstagare. Av detta 

följer att ändringar i regleringen av arbetstagarens eget ansvar vid arbete hemifrån eller annat 

mobilt arbete, om än bara i form av förtydliganden, ligger utanför uppdraget. Frågorna om 

ansvar, kompetens och förmåga kopplat till arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i hemmet är 

emellertid fortfarande aktuella, varför Myndigheten för arbetsmiljökunskap vill påtala betydelsen 

av vidare utredning och tydliggörande av ansvar och stöd i dessa frågor. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Nader Ahmadi.  Anna Mannikoff, 

funktionssamordnare analys och utvärdering, har varit föredragande. Vid den slutliga 

handläggningen har också processledande analytiker Liv Nilsson deltagit. 

 

Beslut har fattats med e-signering 

Gävle, den 9 december 2022. 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Comfact Signature Referensnummer: 57138SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: NADER AHMADI
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0691554ff7699302a450e1ac356944e399
DATUM & TID: 2022-12-09 13:41:34 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-09 13:41:40 +01:00
Ref: 57138SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 57138SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Underskriftssida

		2022-12-09T12:41:41+0000
	Comfact AB




