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Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att göra en analys av de
omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under
år 2018 och första halvåret år 2019 samt dra slutsatser och överväga lämpliga
åtgärder som kan bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I
analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade
branscherna. Information om slutsatserna ska tillhandahållas på ett
lättillgängligt och behovsanpassat sätt.
Arbetsmiljöverket ska, där det bedöms lämpligt, samverka med Myndigheten
för arbetsmiljökunskap och andra relevanta myndigheter, arbetsmarknadens
parter och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för
2019.
Bakgrund

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger
ohälsa och olycksfall samt motverkar att människor utestängs från
arbetslivet. I januari 2016 beslutade regeringen om en arbetsmiljöstrategi för
2016–2020, som pekar ut en riktning för arbetet under denna tidsperiod.
Arbetsmiljöstrategin innehåller en nollvision mot dödsolyckor. Ingen ska
behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att
förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller död.
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När en dödsolycka inträffat där Arbetsmiljöverket har tillsyn enligt
arbetsmiljölagstiftningen genomförs inspektion skyndsamt och händelsen
utreds. Myndigheten tar ställning till eventuell åtalsanmälan. Myndigheten
ansvarar även för officiell statistik på området.
För sitt interna lärande har Arbetsmiljöverket genomfört djupstudier av vissa
arbetsolyckor eller tillbud. Målet med djupstudier är att ge svar på vilka
bakomliggande faktorer som har framkallat en olycka eller ett tillbud och ge
förslag till förebyggande åtgärder som kan återkopplas till Arbetsmiljöverkets
verksamhet. Regeringen ser att studier av det här slaget är värdefulla.
Antalet dödsolyckor i arbetslivet har ökat. Analys av dödsolyckor kan ge
generella kunskaper som ger bättre förutsättningar att ändra den negativa
utvecklingen av antalet dödsolyckor i arbetslivet. Relevanta myndigheter,
arbetsmarknadens parter och andra aktörer kan bidra i analysarbetet. Det är
många aktörer som berörs av arbetet mot dödsolyckor, därför bör
lättillgänglig och behovsanpassad information om slutsatserna
tillhandahållas. Myndigheten bör därför ges i uppdrag att utifrån sitt
ansvarsområde göra en analys av dödsolyckor i arbetslivet.
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Arbetsgivarföreningen KFO
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Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Svenskt Näringsliv
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
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