
 

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20 
Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.se, www.sobona.se 

 
 

Arbetsmiljöverket 

Box 9082 

171 09 Solna 

 

Ert dnr: 2019/072424 
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Yttrande 
 
Angående remiss avseende Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och 

allmänna råd i ny författningssamling 

 

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation inkommer med yttrande på 

Arbetsmiljöverkets remiss avseende regelförnyelse. 

 

Sobonas Arbetsmiljöråd bestående av representanter från medlemsföretagen har varit 

engagerade i remissarbetet.  

 

Sobona är positiva till Arbetsmiljöverkets övergripande ambition med översynen av 

arbetsmiljöföreskrifterna för att skapa tydliga regler i en mer överblickbar struktur. Vi 

tillstyrker även ambitionen att göra föreskrifterna lättare att förstå för berörda samt att 

skapa förtydligande avseende ansvarssubjekt. 

 

Trots att Arbetsmiljöverkets huvudprincip har varit att föreskrifterna i den nya 

strukturen ska ha samma innebörd som reglerna i den nuvarande strukturen, kan vi se 

att ansvars- och säkerhets nivåer påverkats. Detta till följd av textförändringar, 

uppdelade sakområden, minskade allmänna råd och borttagna paragrafer. 

 

Sobona bedömer att regelstrukturen har delats in i omotiverat många nivåer. Vi 

föreslår att indelningen i avdelningar tas bort så att endast häften och kapitel kvarstår. 

De omarbetade texterna har i många fall låg kvalitet avseende meningsbyggnad, val 

av ord och konsekvens av begrepp. Detta leder till en otydlighet vilket är motsats till 

syftet med nya regelstrukturen.  

 

Vi ser också ett behov av att systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare framhävs tydligare och ges ett verksamhetsperspektiv i 

större omfattning än vad som nu framgår i den nya regelstrukturen. 

 

Föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete har i arbetet med regelförnyelsen 

delats upp på ett flertal platser i strukturen. Denna uppdelning riskerar att föranleda 

motsträviga krav och behöver ses över ytterligare för att tydliggöra relationen och 

behovet av samverkan mellan byggherrar och aktörerna på byggarbetsplatserna. 

 

Krav på produkter, som omfattas av EU:s direktiv och förordningar och som andra 

myndigheter ansvarar för skulle med fördel tas bort från denna struktur för att inte 

föranleda missförstånd och oklarheter. 
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Regler för ensamföretagare bör lyftas ut från en bilaga i Inledningen och läggs i ett 

eget häfte, parallellt med Arbetsgivare och Byggherrar. Detta för att inte förlora 

tillgänglighet för målgruppen. 

 

Helhet av remissen 

Omfattningen av remissen och det som blivit påverkat i föreskrifterna är mycket större 

än vad Arbetsmiljöverket initialt presenterade. Alla nya föreskrifter måste läsas 

parallellt med nu gällande föreskrifter för att kunna bedöma ett eventuellt utökat krav 

på arbetsgivaren. Detta sammantaget med att den digitala sökfunktionen inte ännu är 

framtagen och presenterad gör att remissvaret inte kan bli heltäckande. Det hade varit 

önskvärt om regelförnyelsen delats upp och olika delar lämnats ut på remiss fördelat 

över olika tidpunkter. 

 

Våra detaljerade synpunkter redovisas i bifogad mall enligt Arbetsmiljöverkets 

instruktioner. 

 

Sobonas Arbetsmiljöråds medlemmar som deltagit i att ta fram remissvaret är: 

Ann-Charlotte Rand, Sobona 

Eva Klippmark Dahlberg, Tekniska Verken, Kiruna 

Åsa Åkerblom, Söderenergi AB 

Åsa Lindelöf, Norrenergi AB 

Fredrik Wizemann, Alingsås Energi Nät AB 

Anna Sjödin, AB Bostäder i Borås 

Frida Lindmark, SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik AB 

Annika Alexandersson, Borås Djurpark AB 

Anna Franksson, Telge AB 

Johan Bondesson Rockstöm, Västerholmsskolan 

Lise-Lotte Björkman Averbo, Nacka vatten och avfall AB 

Maria Lundin, Tre Stiftelser 

Eva Jönsson, Nodra AB 

Johanna Wigren, VafabMiljö Kommunalförbund 

Ulrika Paulsen, Sandviken Energi AB 

Karin Ernhagen, Öresundskraft AB 
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Per Nordenstam, VD 

Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljöstrateg Sobona 

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

Kontaktperson: ann-charlotte.rand@sobona.se 


