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Remiss: Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning (SOU 2017:44)
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Samma bestämmelser ska gälla vid entreprenad
Arbetsmiljöverket anser att det är bra att skolförfattningarna förtydligas i fråga
om vad som ska gälla vid entreprenad. Enligt utredningens förslag har den som
överlämnar uppgifter på entreprenad fortfarande kvar de skyldigheter som
följer av huvudmannaskapet. Det betyder att även om uppgifter överlämnas,
har huvudmannen kvar ansvaret för att de bestämmelser som gäller för
utbildningen eller verksamheten efterlevs. Detta ligger väl i linje med
arbetsmiljölagstiftningen när det gäller delegering av arbetsuppgifter.
Entreprenadavtal
AV vill i sammanhanget peka på vikten av att den som beställer entreprenad
vid upphandlingen tar hänsyn till arbetsmiljöaspekter så att författningarna
inom arbetsmiljöområdet efterlevs. Det är till exempel viktigt att avtalen även
innefattar delegering av uppgifter ur ett arbetsmiljöperspektiv så att den som
lämnar över uppgifter även ser till att den som ska utföra uppgifterna har de
befogenheter, resurser och kompetens som behövs.
Arbetsmiljö vid distans- och fjärrförlagd verksamhet
AV menar att det är viktigt att huvudmannen ges ett uttryckligt ansvar för att
eleven har en god arbetsmiljö oavsett var utbildningen eller verksamheten
genomförs. Elevers hälsa måste värnas och inte vara avhängigt under vilka
former som utbildningen eller verksamheten genomförs. AV menar att
undantag från en sådan princip kan stå i strid med arbetsmiljölagen (1977:1160)
om kraven på en god arbetsmiljö.
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De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även Christina Jonsson deltagit. Föredragande har varit
Kristian Hansson.
Erna Zelmin-Ekenhem

Kristian Hansson

Kopia skickad till: Arbetsmarknadsdepartementet
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