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Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm

Uppdrag om redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för
resterande del av arbetsmiljöstrategin

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att, på ett övergripande sätt,
redogöra för myndighetens verksamhet för resterande del av
arbetsmiljöstrategin. I redogörelsen ska Arbetsmiljöverket redogöra för hur
regeringens styrning får genomslag i myndighetens verksamhet och
prioriteringar. I redogörelsen ska Arbetsmiljöverket också redogöra för hur
kunskap och erfarenheter från återrapporterade uppdrag inom ramen för
arbetsmiljöstrategin används i myndighetens arbete. Slutligen ska
Arbetsmiljöverket redogöra för skälen till att myndigheten väljer att använda
ett visst tillvägagångssätt (såsom tillsyn av olika slag, marknadskontroll,
regler, analys, information, samråd och samverkan) för att åstadkomma
förändring inom ett visst område och därmed verka för en tillfredsställande
arbetsmiljö på ett resurseffektivt sätt.
Arbetsmiljöverket ska föra en fortlöpande dialog med
Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten ska redovisa uppdraget till
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen
för 2018.
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.
Regeringen har också förstärkt resurserna inom arbetsmiljöpolitiken.
Arbetsmiljöverkets resurser har förstärkts med 85 miljoner kronor årligen.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

I inledningen av strategiperioden granskade Riksrevisionen de statliga
arbetsmiljöinsatserna (RiR 2016:23 En god arbetsmiljö för alla). Regeringen
har lämnat sin bedömning av granskningsrapporten till riksdagen (skr.
2016/17:83). Med anledning av bland annat Riksrevisionens rapport har
regeringen under 2017 haft flera dialogmöten med Arbetsmiljöverket och
har därefter gjort ändringar i förordningen (2007:913) med instruktion för
Arbetsmiljöverket.
Utöver den styrning som regeringen har gett med arbetsmiljöstrategin och
ändringarna i Arbetsmiljöverkets instruktion har myndigheten, under 2017
och 2018, fått några nya uppdrag som också är konkreta åtgärder i
arbetsmiljöstrategins anda. Tillsammans med sju andra myndigheter har
Arbetsmiljöverket fått ett uppdrag om digital information till utländska
aktörer (A2017/01962/ARM). Myndigheten har också fått i uppdrag att
utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk
och brottslighet i arbetslivet, tillsammans med sju andra myndigheter
(A2017/02422/ARM). Arbetsmiljöverket har fått ett uppdrag om ändrad
lokalisering av den verksamhet som rör myndighetens arbete mot osund
konkurrens (A2018/00160/ARM). Slutligen har myndigheten, tillsammans
med Diskrimineringsombudsmannen, fått ett uppdrag om information till
arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet
(Ku2018/00557/DISK).
Regeringens styrning kommer till uttryck i arbetsmiljöstrategin,
Arbetsmiljöverkets instruktion och nya uppdrag till myndigheten. Som ett
underlag för en fortsatt god dialog med myndigheten vill regeringen för
återstoden av strategiperioden få en framåtsyftande redogörelse som
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kompletterar den bakåtsyftande årsredovisning som myndigheten lämnar
varje år.

På regeringens vägnar

Ylva Johansson

Victoria Larsson

Kopia till
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Finansdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SF
Folkhälsomyndigheten
Arbetsgivarverket
Arbetsgivaralliansen
Arbetsgivarföreningen KFO
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Svenskt Näringsliv
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
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