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Yttrande över betänkandet gällande deluppdraget avseende en
ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40)
Styrmedelsutredningens delbetänkande ser till möjligheterna att införa styrmedel vilka innebär att arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft tas
tillvara. Detta genom att lyfta fram och förstärka verksamhetsmässiga och
ekonomiska drivkrafter av en god arbetsmiljö.
Styrmedelsutredningen har beaktat modellen som införts i Danmark och har
i sitt delbetänkande kommit fram till att den i stora drag också kan införas i
Sverige. Modellen innebär i korthet att Arbetsmiljöverket (AV), inom en
femårsperiod, besöker samtliga arbetsplatser på svensk arbetsmarknad och
genomför en arbetsmiljötillsyn kallad ”screening”. Resultatet av screeningen synlig- och offentliggörs med hjälp av ”smileys” på tillsynsmyndighetens webbplats.
Lärarnas Riksförbund välkomnar delbetänkandets ambition, anslag och
kompassriktning mot en tillsynsmodell som inte gynnar passiva arbetsgivare
som väntar in Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök innan de vidtar nödvändiga
åtgärder. Lärarnas Riksförbund ställer sig också bakom tanken att en ny
modell för arbetsmiljötillsyn ska komplettera och förstärka de incitament
som idag finns i den svenska tillsynen. Lärarnas Riksförbund menar emellertid att den ambitionen och ansatsen på ett bättre sätt kan fullföljas genom
att ett antal frågeställningar blir utredda och belysta.
Lärarnas Riksförbund menar, att det är av yttersta vikt att arbetsmiljömärkningens innehåll och funktion görs tydlig för samtliga parter som omfattas –
Arbetsmiljöverk, arbetsgivare och fackliga organisationer. Skyddsombuden
spelar idag en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Utredningen måste klargöra
deras roll vid en ny modell för arbetsmiljötillsyn. Ytterligare en viktig
aspekt att utreda är hur den föreslagna modellen harmoniserar med gällande
arbetsmiljölagstiftning, inte minst med avseende på regelverket för AML 6
kap 6a§ och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Andra frågor som inte får en tillräcklig belysning i utredarens förslag är vad
den föreslagna modellen med screening kan hantera, som inte hanteras med
dagens modell, samt frågan om kostnader för en ny modell ställda mot vad

modellen kan leverera. Inte heller vilka sanktioner som drabbar arbetsgivare
med dålig arbetsmiljö är enligt Lärarnas Riksförbund tillräckligt utrett.
Styrmedelsutredningen har tagit ställning för den danska modellen gällande
arbetsmiljötillsyn, i vilken certifieringens roll ännu inte är utredd. Detta är
inte tillfredsställande. Lärarnas Riksförbund anser, att då den danska modellen befinner sig i en initial- och utvecklingsfas ställer det höga krav på
belysning av modellen som helhet, innan den transformeras och sjösätts på
svensk arbetsmarknad.
Lärarnas Riksförbund bejakar framtagandet av en ny och effektiv modell för
arbetsmiljötillsyn. För att inte försvåra för det framtida arbetsmiljöarbetet på
svensk arbetsmarknad menar Lärarnas Riksförbund, med ovan anförda som
grund, att en vidare utredning och analys är nödvändig innan en ny tillsynsmodell kan införas.
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