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Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 
2020:01) 
 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket tillstyrker förslagen i betänkandet och har några 
kommentarer och synpunkter.  

  

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden 
Översynen av yrket personlig assistans indikerar att det är alltför vanligt att 
arbetsmiljön inte lever upp till kraven i arbetsmiljölagstiftningen. 
Arbetsmiljöverket tillstyrker förslagen i betänkandet och förespråkar att de så 
snart som möjligt genomförs och utvärderas. För att komma tillrätta med brister 
i arbetsmiljön och uppnå goda arbetsförhållanden för personliga assistenter kan 
det inte uteslutas att fler åtgärder också kan behövas, utöver de som föreslås. 
 
Arbetsmiljöverket ser positivt på förslaget att i samverkan med Socialstyrelsen 
ta fram utbildnings- och kunskapsmaterial, så som det beskrivs under avsnitt 
8.4.1. Vår erfarenhet är att assistansanvändare och arbetsgivare ofta tror att den 
assistansberättigades önskemål och behov går före de personliga assistenternas 
arbetsmiljö. De känner inte alltid till att arbetsgivarens skyldighet är att ta 
hänsyn till bådas intressen utifrån aktuella lagstiftningar och ibland måste 
arbetsmiljölagen ges företräde. Arbetsmiljöverket ser att information om detta 
tillsammans med annat av betydelse för personliga assistenters 
arbetsmiljövillkor kan ingå i det utbildnings- och kunskapsmaterial som tas 
fram. Även alla assistansanvändare behöver få den typen av information.  
 
Det hade varit bra om utredningen gjort en uppskattning av kostnader för 
Arbetsmiljöverket, som omfattar att bistå med att ta fram utbildnings- och 
kunskapsmaterialet (avsnitt 9.4.1). 
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De som deltagit 
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. 
Föredragande har varit enhetschef Christina Jonsson. 
 
 
 
 
Erna Zelmin-Ekenhem 
 Christina Jonsson 
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