
Riktlinjer vid delegering/
uppgiftsfördelning

Syftet med denna handling är att klargöra vilket straffrättsligt arbetsmiljöansvar som chefer på olika nivåer i organisa
tionen har. De berörda ska vara medvetna om sitt ansvar, ha kunskap om principerna för delegering och känna till hur de 
 returnerar en  delegerad arbetsuppgift.

Det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret aktualiseras främst vid arbetsplatsolyckor eller tillbud. För att straff skall kunna 
 utdömas krävs att någon handlat med ”vett och vilja”, d v s med uppsåt eller oaktsamt. Straffas oaktsamhet kan, i fall som 
rör personer med ledande befattningar, oaktsamheten avse exempelvis att organisera verksamheten, informations och 
instruktions givningen  till anställda. Det är således inte bara egna direkt vårdslösa handlingar som straffas. Även under
låtenhet kan  föranleda straffansvar.

Det svenska straffsystemet bygger på att det är en fysisk person – en människa – som skall straffas för ett brott. Ytterst 
vilar det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret i en arbetsgivares organisation på den högste chefen, vd:n. Genom en riktigt 
utförd  delegering har vd:n emellertid möjlighet att överföra arbetsmiljöuppgifter och därmed det straffrättsliga arbets
miljöansvaret på andra befattningshavare inom organisationen. I de delegerade arbetsuppgifterna kan också ingå att 
 delegera till andra chefer.

För att en delegering av arbetsmiljöuppgifter ska medföra ett överförande av det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret krävs 
att följande förutsättningar är uppfyllda.  

a) Det skall finnas ett behov av delegering av arbetsuppgiften.

Denna förutsättning medför normalt inga svårigheter att uppfylla då det är upp till varje organisation att avgöra behovet. 

Ett behov föreligger exempelvis om

  verksamheten är så omfattande att företagsledaren, d.v.s. i första hand den högste chefen i verksamheten, saknar 
 praktiska möjligheter att övervaka verksamheten

  verksamheten bedrivs på flera orter. 
 
b) Den som får arbetsuppgiften skall vara kompetent för att utföra uppgiften.

Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra 
arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbets
givaren skall också se till att medarbetarna har tillräckliga kunskaper om

• Regler som har betydelse för arbetsmiljön,
• Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och  olycksfall,
• Vilka åtgärder som skall vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
• Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Bakgrund

Allmänt om arbetsmiljöansvar och delegering

Allmänt om arbetsmiljöansvar och delegering

1.

2.

3.
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Här gäller särskilt att företagets arbetsmiljöbeslut skall organiseras genoföras och organiseras 

Företagets arbetsmiljöbeslut är/rör:

o Systematiska arbetsmiljörutiner samt företaget beslutade arbetsmiljömål
o Verksamhetsledningssystem och produktionshandböcker
o Företagspolicy, 
o Rehabiliteringspolicy, 
o Tobakspolicy, 
o Alkohol och drogpolicy
o Kränkande särbehandling
o Jämställdhetsplan
o Uppfylla de villkor som anges av företagets försäkringsbolag

Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande 
 systematiskt arbetsmiljöarbete. 

c) Den som får arbetsuppgiften skall ha de befogenheter och resurser som behövs. 

Mottagaren skall på egen hand kunna fatta för arbetsuppgiften relevanta beslut och ha rätt att åtgärda uppkomna 
 problem, d v s inta en självständig ställning. Med befogenhet menas såväl ekonomisk befogenhet som befogenhet i 
 arbetsledningshänseende (t.ex. rätt att besluta om omflyttning av en person som inte använder skyddsutrustning). 
 Arbetsmiljöansvaret är aldrig mer vidsträckt än ramen för de tilldelade befogenheterna.
 
Inom befogenhetsbegreppet ingår även befogenhet (möjlighet) att returnera arbetsmiljöuppgiften till den som delegerat 
densamma, dvs. återlämna ansvaret om man anser sig inte kunna genomföra den delegerade arbetsuppgiften.

d) Delegering måste vara tydlig.

Av delegeringen måste klart och tydligt framgå vem eller vilka som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningens 
bestämmelser följs. Likaså måste klart framgå vilka arbetsuppgifter som delegerats. Om det är oklart om en arbetsuppgift 
har delegerats, ligger arbetsuppgiften kvar på den som har delegerat; en delegering sker således på den delegerandes 
risk. Kravet på tydlighet gör sig gällande med allt större styrka ju längre ned i beslutskedjan som delegeringen sker.
 
Den som mottager en delegering skall även upplysas om vad delegeringen kan innebära i straffrättsligt hänseende, d v s 
att vederbörande kan åtalas och straffas om lagar etc. inte följs. Delegeringen bör vara skriftlig för att undvika otydligheter. 
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Delegering från arbetschef till platschef skall ske till varje nytt projekt undantag är om en verksamhet exempelvis 
 byggservice område/vägområde, där skall en ny delegering ske en ggr om året.

Om inte samtliga krav enligt A till D ovan är uppfyllda är den delegerande alltjämt straffrättsligt ansvarig.

Allmänt om arbetsmiljöansvar och delegering (forts.)

Ansvar efter delegering

3.

4.
Hos den som delegerat arbetsuppgifter kvarstår alltid en tillsynsplikt att övervaka att arbetsuppgifterna utförs på ett 
 riktigt sätt. Den person som delegerar uppgifter har således en skyldighet att kontrollera att de instruktioner som ges har 
 begripits. Tillsynsplikten innebär även en skyldighet att regelmässigt kontrollera att den som får arbetsmiljöuppgifter 
 faktiskt utför dessa samt att reagera och agera om instruktionerna inte efterlevs. Vid underlåten tillsyn kan den 
 delegerande trots allt bli ansvarig. 
 
Vidare kan den delegerande ha ett kvarstående ansvar om den delegerande inte respekterar delegeringsordningen utan 
träder in och fattar beslut.
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Returnering 

Ledighet

5.

6.

Den som mottagit delegerade arbetsuppgifter men som inte anser sig kunna lösa uppkomna arbetsmiljöproblem på grund 
av att tilldelade resurser eller befogenheter inte är tillräckliga, ska returnera arbetsuppgifterna. Rent praktiskt innebär 
 detta att den chef som uttömt alla sina handlingsbefogenheter måste tala om för sin chef att problemet fortfarande inte är 
löst. Detta medför att det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret avseende den arbetsuppgiften återförs till den högre chefen.

Det som angetts ovan skall inte sammanblandas med situationen då den som mottar en delegering redan från början 
 saknar t.ex. kompetens eller resurser för att utföra arbetsuppgifterna. I sådant fall ligger arbetsuppgiften fortfarande kvar 
på den som har delegerat densamma, dvs. delegeringen behöver då inte återföras eftersom uppgiften i realiteten legat 
kvar hos denne. Delegering sker nämligen på den delegerandes risk.

Vid planerad ledighet och sjukdom är det viktigt att tillse att det utses ersättare till den som innehar ansvaret. Ansvaret för 
att ersättare utses åvilar arbetsgivaren. Det finns ingen gällande lagstiftning som föreskriver på vilket sätt delegering skall 
hanteras vid t.ex. korttidsledighet. Vad som styr hur sådan delegering kan/skall ske är det förhållandet att arbetsgivaren 
har att vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det är således 
viktigt att det upprättas enhetliga och för organisationen lämpliga rutiner för hantering av sjukfrånvaro och ledighet så att 
ersättare kan utses vid behov. 
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