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Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens 
utformning 
 
Arbetsmiljöverkets beteckning: 2014/116773 
 
 
 
 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudets möjlighet att lämna 
synpunkter på remissen enl. ovanstående rubrik. SFS synpunkter utgår från 
vad som bedöms vara relevant för studenter vid universitet och högskolor.  
 

Tillämpningsområdet 
SFS förutsätter att förslaget, i likhet med nuvarande föreskrifter, även gäller 
personer som genomgår utbildning. Detta bör dock förtydligas. I nuvarande 
föreskrifter framgår det i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen, 
men i de föreslagna föreskrifterna framgår det egentligen ingenstans. Det 
bygger då helt och hållet på att en förstår hur 1 kap 3 § AML ska läsas, vilket 
det inte går att förvänta sig att alla gör. Om det inte tydliggörs att 
föreskriften även omfattar studenter, så riskerar samma olyckliga situation 
uppstå som vad gäller AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering, 
där många lärosäten (och åtminstone någon arbetsgivarorganisation) på 
tämligen lösa grunder gör tolkningen att den inte skulle gälla personer som 
genomgår utbildning respektive utbildningsanordnare. Tolkningsunderlaget 
gällande tillämpningsområdet är trots allt nästan detsamma för AFS 1994:1 
och det föreliggande förslaget.  
 
Förslagsvis kan tillämpningsområdet förtydligas genom att § 5 utvecklas 
enligt följande: 
 

5 § Dessa föreskrifter riktar sig till den som är  
1. arbetsgivare, inklusive den som driver sådan verksamhet som 

avses i 1 kap. 3 § 1–2 st arbetsmiljölagen (1977:1160) och den som 
hyr in arbetskraft eller den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 7 
d, 12 eller 13 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160).   

2. byggherre,   
3. arkitekt, konstruktör och på annat sätt medverkande i 

projekteringen,  
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4. byggarbetsmiljösamordnare, och   
5. tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.   
6. Skyddsansvariga enligt punkterna 2-5 omfattas dock inte av 7 och 

22–32 §§.  
 
(Det understrukna är tillägg till förslaget i remissen.) 
 

Tillgänglighet 
SFS välkomnar förslaget på rörande tillgänglighet. Förslaget 
påverkar framförallt enskilda utbildningsanordnare, som får ett 
tydligare ansvar att lokaler ska vara tillgängliga. Lärosäten med 
staten som huvudman är myndigheter och har därmed redan mer 
skärpta krav så som beskrivs i bilagan till konsekvensbeskrivningen 
ang. avsnitt 7.6. 
 
Formuleringen i 21 § att ”En arbetsplats behöver dock inte vara tillgänglig 
och användbar om arbetets art gör att det inte behövs” är dock trivial, 
eftersom den fastställer att någonting behövs om det behövs. Förslagsvis kan 
det istället formuleras ”En arbetsplats behöver dock inte vara mer tillgänglig 
och användbar än vad som är rimligt med hänsyn till arbetets art”. 
 

Övrigt 
SFS bedömer inte att förslaget kommer medföra några väsentliga 
förändringar för lärosätenas arbete med studenternas arbetsmiljö. Kraven 
gällande studenternas fysiska arbetsmiljö är på det hela taget tillräckliga.  
 
Det är framförallt i studenternas psykosociala arbetsmiljö det tycks finnas 
brister. Dels måste det bli tydligare hur långt lärosätenas skyldigheter 
sträcker sig i det psykosociala arbetsmiljöarbetet, dels behöver det finnas 
föreskrifter motsvarande AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö 
som gäller för personer som genomgår utbildning. Arbetsmiljöverket bör 
därför rikta insatser mot det psykosociala området, både vad gäller tillsyn 
och i arbetet med Arbetsmiljöverkets författningssamling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Lindblom  Sebastian Lagunas Rosén 
Vice ordförande  Politisk sekreterare 
  
daniel.lindblom@sfs.se  sebastian.lagunas.rosen@sfs.se 
070-545 75 57  08-545 701 10 


