
 
 

Småföretagarnas Riksförbund Tel: 042-342850  

E-post: info@smaforetagarna.se, sten.lindgren@smaforetagarna.se 

REMISSVAR  

2020-12-22 

Arbetsmiljöverket 2019/072424 

remiss@av.se 

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 

som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva 

företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 

förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 

nationellt plan.  

Bakgrund 

Småföretagarnas Riksförbund företräder drygt 30 000 företag som alla på ett eller annat sätt 

berörs av dessa föreskrifter. Förbundet har dock ingen dedikerad verksamhet med 

anknytning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter varför vi inte har förutsättningar för att i alla 

detaljer kunna kommentera föreliggande förslag. Vi noterar för övrigt att även organisationer 

med betydligt större resurser inom området signalerar svårigheter att ta sig an dessa 

betydande förändringar i regelverket. 

Analys 

Vi kan vidare notera att Arbetsmiljöverket haft goda intentioner som lett fram till nuvarande 

förslag. Verket uttrycker att avsikten är att förenkla, göra ansvar tydligare, modernisera m.m. 

Det understryks i underlaget att avsikten inte varit att ändra kravnivåer utan enbart genom 

strukturella förändringar i regelverket göra detta mera tydligt. 

Tyvärr blir vårt intryck att dessa goda avsikter inte uppnåtts. Varför detta inte uppnåtts har 

sannolikt att göra med ett flertal olika faktorer, såsom: 

o Myndigheten har arbetat alltför mycket utifrån ett internt perspektiv och har inte 

kunnat hantera det perspektiv som de som ska följa reglerna har. 

o Det handlar om en komplex materia där teknik och juridik ska stuvas om utan att 

något går förlorat. 

o Man har inte kunnat frigöra sig från historiken som i alltför hög grad styr utformningen 

av den nya strukturen även om detta inte varit avsikten. 

o Det förefaller inte ha funnits någon fungerande interaktion med näringslivet och med 

dem som ska följa reglerna. Visserligen finns olika fora som Samrådsmöten, 

Intressentmöten m.m. men för ett gemensamt utvecklingsarbete behövs andra 

arbetsformer. Det finns också risk att man i dessa sammanhang kan ha svårt att hålla 

isär vad som är myndighetsutövning och vad som är avtalsfrågor mellan 

arbetsmarknadens parter 
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När man betraktar det färdiga resultatet är det svårt att se någon tydlig logik bakom 

föreliggande struktur, det finns inga likheter mellan hur näringslivet struktur normalt brukar 

beskrivas:  

 
o Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning 
o Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna 

röjsågar 
o Grundläggande arbetsmiljöregler – för dig som har arbetsgivaransvar 
o Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning – för dig som 

är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare 
o Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön 
o Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet 
o Produktregler för enkla tryckkärl 
o Produktregler för maskiner 
o Produktregler för stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt 

vissa trycksatta anordningar 
o Produktregler för tryckbärande anordningar 
o Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer 
o Specifika risker vid vissa typer av arbeten 
o Utformning av arbetsplatser 
o Vanliga risker i arbetsmiljön 
 

 

Man kan vidare resa frågetecken kring hur man kommit fram till att några avsnitt separerats 

trots att rubriceringen antyder liknande innehåll: 

o Grundläggande arbetsmiljöregler – för dig som har arbetsgivaransvar 
o Specifika risker vid vissa typer av arbeten 
o Utformning av arbetsplatser 

 

Den nya strukturen kan således komma att ifrågasättas men samtidigt får man ha respekt för 

att det är en mycket omfattande uppgift att åstadkomma en total omstuvning av regelverket. 

Om detta bedöms som omöjligt borde mera resurser läggas på att hjälpa dem som ska följa 

reglerna att komma fram till vad som gäller för dem. Den hjälp det handlar om är då inte 

enbart utbildning utan det borde vara möjligt att med relativt begränsade insatser bygga upp 

användarvänliga IT-tjänster. 

När det gäller kostnader för införande av det nya regelverket så framhåller Arbetsmiljöverket 

att det främst handlar om utbildningskostnader. Detta kan säkert vara sant i vissa fall, t ex då 

det råder tydlig överensstämmelse mellan regler och målgrupp. I många fall är det troligen 

samtidigt så att verksamheters regelkrav inte lika enkelt passas in i ett visst kursformat vilket 

medför en betydligt större arbetsinsats för företaget ifråga för att komma fram till vad som 

gäller. 

Slutsats 

Som representant för mikroföretag, varav en hel del ensamföretagare, finns det självklart 

anledning peka på behoven för företag i denna kategori. En viss hjälp ges i ett 

översiktsdokument där man listar vad som gäller i form av flera sidors hänvisning till olika 

paragrafer i regelverket, men vi tror det behövs en betydligt mera handfast hjälp. 

Föreskrifterna måste utformas på ett sådant sätt att en småföretagare kan förstå dessa utan 

hjälp av jurister och ämnesexperter. Arbetsmiljöverket har liksom övriga myndigheter ett 
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serviceansvar enligt Förvaltningslagen att hjälpa och stödja innan det kan bli aktuellt med 

straff och avgifter. 

Avslutningsvis vill vi framhålla att vi kommit till liknande slutsatser som flera andra 

organisationer, nämligen att det utöver vad vi lyfter fram här, finns en hel del andra brister i 

form av otydligheter, motstridigheter, glidningar i krav m.m. jämfört med nuvarande regler.  

De omfattande ändringarna ställer krav på omfattande analys av hela det förnyade 

regelverket för att identifiera ev. mindre ändringar som påverkar ett specifikt företag. En 

absolut majoritet av landets (små-) företag har inte kapacitet att göra en sådan analys. Inte 

heller är de föreslagna ändringarna av sådan karaktär att företags arbete i framtiden kommer 

att underlättas i någon större utsträckning. 

Rekommendation 

• Förbundets rekommendation är därför att ej gå vidare med införande av befintlig 

version. Istället bör ytterligare resurser allokeras och framtida arbete fokuseras på att 

inkludera målgruppens behov aktivt i arbetet för att nå verkets målsättning med 

förenklad skrivning. 

• De mindre justeringar som är inkluderade bör istället göras som mindre komplettering 

till befintligt regelverk och skrivningar. 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamoten Sten 

Lindgren varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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