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Ds 2007:32 Ny instansordning för 
arbetsmiljöärenden 
 
LO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och hört 
förbundens synpunkter i frågan. 
 
Arbetsmarknadsdepartementet föreslår i sin promemoria att samtliga 
Arbetsmiljöverkets överklagbara beslut ska överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol (länsrätten i Stockholm) istället för till regeringen. 
Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Ändringar 
måste i detta fall göras i Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Lagen om 
arbetstid vid visst vägtransportarbete samt Lagen om arbetstid m.m. för 
flygpersonal inom civilflyget. 
 
LO avstyrker promemorians förslag.  
 
Motivering 
Tolkning av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter förutsätter ibland en 
bedömning av social och teknisk mognad i samhället och av bransch. En 
domstol kan få svårigheter med dessa bedömningar, främst i frågor om 
sociala och psykologiska förhållanden i arbetet, t.ex. arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll. En överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut kan därför 
medföra politiska ställningstaganden, vilket en domstol inte ska göra. 
 
LO befarar också att länsrätten inte alltid har resurser att göra en allsidig 
bedömning av ett arbetsmiljöärende, t.ex. att bedöma en bransch eller att 
besöka arbetsplatser. 

 
Ett överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut i domstol kan på sikt påverka 
utformningen av lagreglerna så att dessa blir mer exakta och därmed enklare 
att bedöma. Mer exaktare regler kan dock bli svårare att tillämpa på nya 
förhållanden. Genom att låta parterna delta vid tolkningen av regler och att 
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låta regeringen avgöra principiella ärenden, är det möjligt att bibehålla ett 
system som bättre kan anpassas till nya förutsättningar. Detta är en styrka 
vid utveckling av konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara arbetsmiljöer.  

 
LO befarar att promemorians förslag ökar bördan för de fackliga 
organisationerna genom att det åtgår mer resurser för att driva fall i domstol. 
Förslaget innebär bl.a. en kostnad i utbildning av skyddsombud i juridik. 
Skyddsombudens utbildning idag är främst inriktad på att förebygga ohälsa 
och olycksfall på arbetsplatserna. 
 
LO håller med om att regeringen inte ska belastas med överklaganden av 
icke principiell natur. Före 2001 fanns Yrkesinspektionsnämnder med 
partsföreträdare som bl a avgjorde frågor om föreläggande och förbud. 
Genom parternas arbete avgjordes många ärenden som annars kunde ha gått 
till överklagan.  
 
Arbetsmiljöverkets samråd är idag 3-partsorganet för de frågor som 
behandlas i promemorian. Om parternas medverkan ytterligare beskärs och 
om beslut grundas på en strikt tolkning av lagen riskerar vissa beslut att 
upplevas som främmande. 
 
Om promemorians förslag genomförs anser LO att parterna ska ges 
möjlighet att i en centralt partssammansatt instans få yttra sig före 
behandling i länsrätten och även inför ansökan om prövningstillstånd till 
kammarrätten. 
 
Landsorganisationen i Sverige 
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