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Nya regler om psykosocial  
arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har fattat beslut om en ny föreskrift om ”Organisatorisk och social 
arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Föreskriften innehåller bland annat regler om förebyggande 
arbete avseende arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Syftet med 
reglerna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organ-
isatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Redan idag finns det föreskrifter som hanterar både den fysiska och psykosociala arbets-
miljön: Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De nya reglerna innebär dock vissa 
nya skyldigheter. Det handlar främst om skyldigheten för arbetsgivaren att upprätta mål för 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den nya föreskriften är även ett förtydligande 
av redan befintliga regler när det gäller den psykosociala arbetsmiljön inklusive kränkande 
särbehandling.

Genom denna föreskrift upphävs de allmänna råden och psykiska och sociala aspekter på 
arbetsmiljön (AFS 1980:14), föreskrift om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) samt 
föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Innehållet i den sistnämn-
da föreskriften flyttas till större delen in i den nya föreskriften.

Vägledning
Den nya föreskriften kommer alltså att träda i kraft den 31 mars 2016 och i samband med det 
kommer Arbetsmiljöverket att även ge ut en vägledning. Tanken är att vägledningen ska tydlig-
göra hur arbetsgivarna kan tillämpa föreskriften. Arbetsmiljöverket kommer nu under hösten 
2015 att arbeta med denna vägledning och parterna kommer att få möjlighet att komma med 
synpunkter innan färdigställandet.

Arbetsmiljöverkets informationsträffar
Under hösten 2015 kommer Arbetsmiljöverket bjuda in till informationsträffar regionvis med 
anledning av det nya regelverket. Först ut är Stockholm den 26 november. Övriga träffar kom-
mer att meddelas på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Mer information
Vi kommer skicka ut mer information om föreskriften och dess innehåll närmare tidpunkten 
för dess ikraftträdande, då det bland annat kommer finnas en vägledning avseende reglerna.

Läs gärna mer om föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida:  
https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo
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Samtliga cirkulär finns på vår hemsida livsmedelsforetagen.se

Det finns möjlighet att få våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post.

Maila till medlem@li.se och meddela att du vill få del av cirkulären via mail och ange till vilken mailadress.

Med vänlig hälsning,

                                                                            LIVSMEDELSFÖRETAGEN 

Anna Nordin
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