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LAGRÅDET               

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-10 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif 

Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. 

 

Ändrade regler om övertid och skyddskommitté 

 

Enligt en lagrådsremiss den 3 februari 2011 (Arbetsmarknadsdepar-

tementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande 

över förslag till  

1.  lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673), 

2. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Helena 

Larsson.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i arbetstidslagen 

(1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160). Ändringarna är en del i 

regeringens regelförenklingsarbete och innebär bl.a. att krav på 

dispens från Arbetsmiljöverket för uttag av övertid m.m. i vissa fall 

slopas. Vidare ges skyddsombud möjlighet att agera för att säker-

ställa att arbetstidslagens krav angående extra övertid, extra mertid 

och nödfallsövertid följs. 
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Förslaget till lag om ändring i arbetstidslagen  

 

2 § 

 

Lagrådet föreslår att tredje stycket förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

Bestämmelserna i 10 b §, 13 § första stycket, 13 a § och 14 § tredje 
stycket andra meningen gäller inte när lagen (2005:426) om arbetstid 
m.m. för flygpersonal inom civilflyget är tillämplig. De gäller inte heller 
inom offentlig verksamhet – som exempelvis försvaret, polisen och 
skydds- och beredskapsarbeten – för arbete som är speciellt för 
verksamheten och som är av sådant slag att konflikt inte kan 
undvikas med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG 
av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa 
avseenden. 

 

3 § 

 

Lagrådet föreslår att i tredje stycket ordet ”styckena” byts mot 

”stycket” och ordet ”men” byts mot ”om de”. 

 

Vidare föreslår Lagrådet att i fjärde stycket orden ”lagens tillämpning 

i dess helhet” byts mot ”lagen i dess helhet” samt att orden ”om de” 

byts mot ”om detta”. 

 

8 a § 

 

Lagrådet föreslår att i första stycket orden ”om det finns särskilda 

omständigheter” byts mot ”om det finns särskilda skäl för det” och  

att i andra stycket ordet ”inte” placeras omedelbart före ”överstiga”. 

 

I paragrafen regleras bl.a. extra övertid. Detta begrepp är nytt i lagen. 

Vid föredragningen har upplysts att begreppet ersätter det nuvarande 
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begreppet ”ytterligare övertid” (jfr 19 §). Detta bör behandlas i författ-

ningskommentaren. 

 

10 a § 

 

Lagrådet föreslår att i första stycket orden ”om det finns särskilda 

omständigheter” byts mot ”om det finns särskilda skäl för det” och att 

i andra stycket ordet ”inte” placeras omedelbart före ”överstiga”. 

 

I paragrafen regleras bl.a. extra mertid, som ersätter det nuvarande 

begreppet ”ytterligare mertid”. Lagrådet hänvisar till vad som anförts 

under 8 a § i fråga om extra övertid. 

 

19 §  

 

I första stycket föreslår regeringen att punkterna 2–4 utgår. Vad som 

sedan återstår av första stycket kräver enligt Lagrådets mening ingen 

punktindelning. Lagrådet föreslår att paragrafens första stycke ges 

följande lydelse: 

 

Kan kollektivavtal som avses i 3 § inte träffas, får Arbetsmiljöverket 
medge avvikelse från 5, 6, 10 b och 12–14 §§ samt 15 § andra och 
tredje styckena, om det finns särskilda skäl för det. 

 

19 a § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att 
säkerställa att 8 a, 9 och 10 a §§ följs, ska skyddsombudet vända sig 
till arbetsgivaren och begära att denne vidtar sådana åtgärder. Om 
skyddsombudet begär det, ska arbetsgivaren genast lämna skydds-
ombudet en skriftlig bekräftelse på att begäran har mottagits.  
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   Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan om den 
eller de åtgärder skyddsombudet har begärt. Lämnar arbetsgivaren 
inte ett sådant besked eller avslår arbetsgivaren skyddsombudets 
begäran, ska Arbetsmiljöverket pröva om föreläggande eller förbud 
enligt 22 § ska meddelas, om skyddsombudet begär det. 

 

24 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafuppräkningen i punkt 1 kompletteras 

med 8 a §. 

 

I den fortsatta beredningen bör klarläggas hur bestämmelserna om 

straff enligt 24 § och avgift enligt 26 § ska samordnas när det är 

fråga om att bestämma påföljd för överträdelse av 8, 8 a eller 9 §. 

 

26 §  

 

Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

Om en arbetsgivare har överträtt 8, 8 a eller 9 § utan att ha stöd i 
kollektivavtal enligt 3 §, ska den fysiska eller juridiska person som 
utövar den verksamhet i vilken överträdelsen har begåtts betala en 
särskild avgift (övertidsavgift).  
   Övertidsavgiften utgör för varje timme otillåten övertid och för varje 
arbetstagare som har anlitats i strid mot 8, 8 a eller 9 §, en procent 
av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 
som gällde vid den tidpunkt då överträdelsen begicks. 
   Avgiften kan sättas ned eller efterges, om det finns särskilda skäl 
för det. 

 

Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen  

 

6 kap. 9 a § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att första stycket 

ges följande lydelse: 
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Till skyddskommitté som avses i 8 § får genom ett kollektivavtal 
utses ett organ som behandlar också andra frågor än som anges i 
9 §. Ett sådant organ får ha en annan benämning än skydds-
kommitté.  

 

 


