
EU-förslag att undanta småföretag från arbetsmiljökrav 

EU-kommissionen föreslår att företagen och främst de små och medelstora ska 
slippa från nuvarande arbetsmiljökrav. De skulle kunna spara in 660 miljoner 
euro, eller 17 procent av de nuvarande totala kostnaderna för så kallade 
administrativa bördor om arbetsmiljöreglerna ändrades.Förslaget får hård kritik 
av Europafacket.  
EU-kommissionen har lagt fram förslaget, som utarbetats av en så kallad 
högnivå-grupp under ledning av den tidigare ministerpresidenten i tyska Bayern, 
högerpartiet CSU:s förre ledare Edmond Stoiber. 
 
Stoiber-gruppen fann att arbetsmiljökraven var den stora boven bakom 
småföretagens administrativa kostnader. EU-kommissionens ordförande José 
Manuel Barroso lade den 22 oktober fram förslaget. Det är en del av ett förslag 
om regelförändringar inom 13 områden med målet att minska företagens 
kostnader med cirka 40 miljarder euro. Förslaget är en etapp inom ramen för 
handlingsprogrammet om att minska företagens administrativa bördor med 25 
procent till 2012. 
 
Bland annat föreslås enligt Stoiber-gruppens recept att de små och medelstora 
företagen inte ska behöva göra skriftliga riskbedömningar av förhållandena på 
den egna arbetsplatsen. De ska heller inte behöva utbilda anställda enligt kraven 
i nuvarande arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljöinspektionerna behöver inte vara 
så omfattande och kan minskas med 20 procent. Kommissionen uppmanar också 
medlemsländerna att inte komma med nya arbetsmiljökrav mer än det absolut 
nödvändiga. 
 
Europafackets ordförande, LO-chefen Wanja Lundby-Wedin varnar för att EU-
kommissionens förslag kan leda till en tudelad arbetsmarknad där små företag 
inte längre omfattas av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. LO-chefen 
kritiserar också Stoiber-gruppen för att ha arbetat fram förslaget utan insyn i 
arbetet. Gruppen har ännu inte offentliggjort de bakomliggande dokumenten till 
förslaget om minskade arbetsmiljökrav. 
 
-Europafacket beklagar bristen på öppenhet. Förslaget är ett allvarligt hot mot 
det Sociala Europa, säger Europafackets generalsekreterare John Monks. Han 
kräver i ett pressmeddelande att Edmond Stoiber inte ska få förlängt mandat som 
ordförande i den grupp som ser över de så kallade administrativa kostnaderna. 
José Manuel Barroso har dock redan föreslagit att Stoiber ska få förlängt mandat 
när det löper ut i augusti 2010. 
 
Frågan är om förslaget accepteras av EU-parlamentet med dess nya höger-
centermajoritet. Den danske socialdemokraten och ledamoten i EU-parlamentets 
arbetsmarknadsutskott, Ole Christensen, tror inte det. 



 
-Det är groteskt att kommissionen kommer med ett sådant förslag. De idéerna 
tror jag inte är gångbara i EU-parlamentet där vi kräver en större social 
förståelse. Även om vi fått ett nytt parlament tror jag inte att det godtar det här. 
Arbetsolyckor och skador är ett jätteproblem. Det är den motsatta vägen vi ska 
gå, än att lätta på kraven om en ordentlig arbetsmiljö, säger Ole Christensen 
 
EU-kommissionen lade fram förslaget som Stoiber-gruppen kom med dagen 
efter att EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao lade fram en rapport som visade att 
medarbetare i mindre företag löper större risk att skadas eller dödas på sin 
arbetsplast än de som arbetar i företag med fler än 50 anställda. 
 
Arbetsmiljöbyrån i Bilbao har dessutom inlett en upplysningskampanj runt om i 
Europa för att få ned arbetsplatsolyckor och skador, som enligt Eurostats 
sammanlagt årligen kostar företagen och samhället motsvarande 4,5 procent av 
BNP. 
 
-Ett första steg till att förebygga olyckor är en genomförd riskbedömning av 
arbetsplatsen, enligt kampanjens huvudbudskap. 
 
-En korrekt riskbedömning ger en rad ekonomiska fördelar, eftersom den kan 
göra arbetsplatsen säkrare och hälsosammare och få ned sjukfrånvaron, 
samtidigt som medarbetarnas motivation och produktivitet ökar, säger Bilbao-
institutets chef Jukka Takala.  

 


