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Upphävande av beslut daterat den 1 oktober 2021 (dnr 
2021/056200) 

 
Beslut 
Arbetsmiljöverket upphäver det beslut som fattades den 1 oktober 2021 med 
dnr 2021/056200, där en i särskild ordning framtagen rättslig utredning 
fastställs. I utredningen förs bl.a. resonemang om innehållet i skyddsombudens 
uppdrag. 

 
Skäl för beslutet 
Arbetsmiljöverket utövar inte någon tillsyn över samverkansreglerna i 
arbetsmiljölagen (1977:1160) - AML vilket innebär att Arbetsmiljöverket inte kan 
meddela föreläggande eller förbud med stöd av 6 kap. AML. Av det följer att 
Arbetsmiljöverket inte ska bedöma frågor om innehållet i skyddsombuds 
uppdrag. 

 
Detta synsätt har varit gällande allt sedan AML:s tillkomst och bygger ytterst på 
ett uttalande i AML:s ursprungsproposition (prop. 1976/77:149, s. 422): 

Yrkesinspektionens1 tillsyn bör inriktas på att främja lokal 
skyddsverksamhet, men inspektionen har – på motsvarande sätt som 
enligt arbetarskyddslagen – inte befogenhet att ingripa med 
tvångsmedel för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. 

Frågan om Arbetsmiljöverket ska kunna meddela förelägganden eller förbud på 
6 kap. AML har även behandlats av Utredningen om arbetsmiljölagen som i sitt 
delbetänkande (SOU 2006:44, s. 72 ff) skriver bl.a. följande: 

Under utredningsarbetet har Arbetsmiljöverket och organisationer 
på arbetsmarknaden tillfrågats om hur de ser på en eventuell 
förändring med innebörd att Arbetsmiljöverket skall kunna meddela 
förelägganden och förbud på området för sjätte kapitlet 

 
 

1 Från och med den 1 januari 2001 ”Arbetsmiljöverket”. 
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arbetsmiljölagen. I stort sett samtliga har varit negativa till en sådan 
förändring. Därvid har framhållits att samverkan skall bygga på 
samförstånd och samsyn mellan två parter och aldrig kan tvingas 
fram. 

Utredningen instämde i de argument som hade framförts och lämnade inget 
förslag om att Arbetsmiljöverket skulle få meddela förelägganden och förbud 
på 6 kap. AML. 

 
Nämnda beslut från den 1 oktober 2021 har resulterat i ett antal frågeställningar 
och synpunkter. Med utgångspunkt i vad som ovan redogjorts för och för att 
undanröja felaktigheter och otydligheter ska beslutet upphävas. 

 
Detta beslut har fattats av avdelningschefen tillika chefsjuristen Eva Nilsson. 
Föredragande har varit juristen Jonas Hamark. 

 
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 
Kopia till Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, Fremia, Sveriges Kommuner 
och Regioner, Sobona, Saco, TCO, LO, PTK och OFR enligt sändlista nedan. 

 
anna.bergsten@svensktnaringsliv.se; 
cecilia.andersson@svensktnaringsliv.se; 
malin.nilsson@svensktnaringsliv.se 
tarja.nevala@arbetsgivarverket.se; 
hanna.larsson@arbetsgivarverket.se; 
kerstin.wrisemo@fremia.se; 
gunnar.sundqvist@skr.se; 
anders.westlund@skr.se; 
ann-charlotte.rand@sobona.se; 
karin.fristedt@saco.se; 
daniel.hjalmarsson@akademssr.se; 
annica.hedbrant@unionen.se; 
martine.syrjanen@tco.se; 
lise.donovan@tco.se; 
marie.bostrom@lo.se; 
carola.lofstrand@lo.se; 
peter.larsson@kommunal.se; 
lena.persson@lo.se 
daniel.gullstrand@ptk.se; 
erik.hallsenius@ofr.se; 
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