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Arbetsmiljöverket
Enheten för människa och omgivning
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning
Småföretagarnas Riksförbund har fått möjlighet att yttra sig angående Arbetsmiljöverkets förslag och
allmänna råd om arbetsplatsens utformning.
I förslaget lyfts gång på gång frågan om förenklingar och minskade kostnader, även SME nämns en
gång. Det är ett bra anslag och likaså beräkning av ökade respektive minskade kostnader av olika
förslag. Man har dock en del kvar när det gäller detaljeringsgraden och skillnader mellan stora och
små arbetsplatser. Upplägget med att kombinera Allmänna råd är också bra, men att ha
konsekvensutredning som en bilaga och dessutom Bilaga till konsekvensutredningen skapar kanske
lite väl många dokument.
För främst små företag är personalen den viktigaste delen för ett framgångsrikt företagande. Det är
därför väsentligt med god arbetsmiljö, men det måste kunna hanteras på ett praktiskt sätt.
Arbetsmiljön i Sverige får nuförtiden betecknas som god, i synnerhet för arbeten inomhus i särskilt
avsedda lokaler. För det lilla företagets villkor är oftast diskussionen med personalen avgörande för
arbetsmiljöutveckling, men i föreskrifterna förekommer inga krav eller förväntningar på anställdas
delaktighet, vilket skulle vara lämpligt.
Att hjälpa och stödja människor med funktionshinder på arbetsmarknaden är bra och något som inte
är ovanligt bland ägarledda företag. Dock skapar det lite väl många utredningskrav, vilket kan bli
kontraproduktivt. Så t.ex. 22 § Arbetsgivaren ska undersöka om arbetsplatsen kan ta emot
arbetstagare med funktionsnedsättning, oavsett om det finns ett aktuellt behov. Om arbetsgivaren
bedömer att arbetstagare med funktionsnedsättning inte kan tas emot, på grund av bristande
tillgänglighet, ska arbetsgivaren utreda och dokumentera vilka åtgärder som behöver göras den dag
behovet uppstår. För många hantverksjobb blir det svårt, men måste ändå utredas och
dokumenteras.
Den alltför höga detaljeringsgraden återkommer t.ex. i angivelser av Rumshöjden bör vara minst 2,40
m, En ramp, som en rullstolsburen arbetstagare ska kunna använda självständigt, får inte ha brantare
lutning än 1:12 och Toalettrum ska … inte ha direkt förbindelse med matutrymme. Onödiga och
svårförståeliga detaljregler gynnar inte det praktiska och faktiska arbetet.
I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig
styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande.
Med vänlig hälsning
Peter Thörn
Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

