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REMISSVAR (A2011/2999/ARM) 

Betänkandet En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner 
(SOU 2011:57) 

 
Inkomna remissvar från medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, Jusek, 
Lärarnas Riksförbund, Sveriges Ingenjörer och Sveriges 
universitetslärarförbund bilägges. 

 

Inledande synpunkter 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå effektivare, enklare och tydligare 
sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. I uppdraget har ingått att 
överväga om det är lämpligt och möjligt att öka användningen av 
administrativa avgifter och vitesförelägganden liksom en minskad användning 
av straffsanktioner. Utredningen kommer fram till att straffsanktioner är 
ineffektiva och att förelägganden, förbud och sanktionsavgifter är effektivare.  

Saco delar utredningens grundläggande uppfattning om vikten av effektiva, 
enkla och tydliga regler. Vi tycker också att det är bra att öka användandet av 
förbud, förelägganden och sanktionsavgifter. Även om Saco är positivt till en 
sådan effektivisering anser vi att utredningen och förslagen har brister. 

 

Vite istället för straff 

Till att börja med anser Saco att utredningen underskattar straffsanktioners 
preventiva effekt och att denna effekt inte heller tillräckligt utretts. Inte heller 
tycker vi att utredningen tillräckligt utrett i vilken utsträckning ineffektiviteten 
beror på bristande resurser och/eller kunskap. Båda dessa aspekter bör vara 
grundläggande för bedömningen av en avkriminalisering på 
arbetsmiljöområdet. 

Saco kan inte ställa sig bakom förslaget att förelägganden och förbud alltid ska 
förenas med vite. Förslaget får till följd att Arbetsmiljöverket inte längre kan 
välja att avstå från vite och att istället, om de finner det lämpligt, göra en 
åtalsanmälan med straff som påföljd. Följaktligen anser Saco även att 
straffbestämmelsen i 8 kap 1 § bör finnas kvar.  

För att öka förutsägbarheten något skulle en alternativ lösning kunna vara att 
bibehålla möjligheten till straffsanktioner i enlighet med nu gällande regler, 
men endast om det föreligger särskilda skäl, till exempel vid upprepade eller 
uppsåtliga lagöverträdelser. Huvudregeln skulle därmed bli vite. Utrymmet att 
inte utfärda förelägganden eller förbud vid vite skulle kunna begränsas på 
motsvarande sätt. Sacos representant i utredningens referensgrupp har 
föreslagit en sådan lösning. Utredningen har dock avstått från att överväga 
lösningar av detta slag.  

Saco tillstyrker dock utredningens förslag att förelägganden och förbud också 
kan riktas mot staten som arbetsgivare. En sådan ändring bör kunna 
genomföras även om ett krav på vite inte skulle införas i lagen. 
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Sanktionsavgifter istället för straff 

Saco ställer sig bakom utredningens bedömning att sanktionsavgifter är en 
effektiv sanktionsform, framför allt på grund av att det inte behöver visas att en 
överträdelse har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. På så sätt uppstår inte 
de bevissvårigheter som ofta gör sig gällande i ett brottmål. Den föreslagna 
höjningen av maxbeloppet, från 100 000 kr till 1 miljon kronor skulle även den 
medföra en effektivisering. 

Förslaget om en ökad användning av sanktionsavgifter bygger dock på att 
utrymmet för straffsanktioner ska minskas. Vi vet inte idag i vilken 
utsträckning sanktionsavgifter faktiskt kommer att införas och inte heller hur 
stor avgiften kommer att bli. Det är en följd av att det kommer att vara upp till 
Arbetsmiljöverket att utifrån varje enskild föreskrift och dess utformning 
bestämma om en materiell bestämmelse ska sanktioneras med sanktionsavgift.   

Utredningen föreslår att Arbetsmiljöverket ska ges i uppdrag att till den 1 juli 
2013, samma datum som lagändringarna ska träda ikraft, ta fram de 
föreskrifter som behövs för att ersätta straffsanktionerade regler med 
sanktionsavgift. Remissinstanser måste alltså ta ställning till utredningens 
förslag utan att veta hur alternativet till straffsanktioner ser ut, det vill säga 
utan kännedom om utfallet av Arbetsmiljöverkets genomgång. En sådan 
ordning är varken rimlig eller lämplig i en lagstiftningsprocess som leder till en 
relativt omfattande avkriminalisering av arbetsmiljöbrott.  

Saco kan under rådande förutsättningar inte tillstyrka utredningens förslag i 
denna del. En möjlig väg skulle kunna vara att utöka utrymmet för 
sanktionsavgifter i linje med utredningens förslag och när Arbetsmiljöverkets 
genomgång är klar på nytt överväga behovet av straffsanktioner. En höjning av 
det maxbelopp som kan utgå bör kunna genomföras i nuläget, då det redan 
idag finns ett utrymme för straffsanktioner i Arbetsmiljölagen. 

 

Sanktioner på arbetstidsområdet 

Förslagen som rör sanktioner på arbetstidsområdet ligger i linje med de förslag 
som lagts på arbetsmiljöområdet. Vi saknar dock en grundlig analys i relation 
till just arbetstidsfrågorna. 

Saco kan konstatera att samma invändningar som vi gör beträffande 
arbetsmiljöområdet angående ett obligatoriskt vite och medföljande 
avkriminalisering gör sig gällande även här. 

Till skillnad från arbetsmiljöområdet blir dock inte användandet av 
sanktionsavgifter beroende av att Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter, utan 
detta följer direkt av lagen. Vidare slås det fast i lagen att storleken på avgiften 
ska beräknas på samma sätt som övertidsavgift i arbetstidslagstiftningen. 
Sammantaget innebär det att Saco ser positivt på en ökad användning av 
sanktionsavgifter på arbetstidsområdet.  

Saco kan sammantaget inte tillstyrka förslagen om krav på att förena 
föreläggande och förbud med vite. Saco är positivt till ökad användning 
sanktionsavgifter. Vi anser dock inte att den avkriminalisering som föreslås 
följa av en ökad användning är tillräckligt utredd. 

  

Förbud mot dubbla sanktioner 

Saco ställer sig bakom förslagen att i arbetsmiljölagen och i 
arbetstidslagstiftningen införa ett förbud mot dubbla sanktioner. En 
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motsvarande regel bör kunna införas även om förslagen om vite och 
sanktionsavgifter inte skulle genomföras. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

Anders Edward 
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