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Remissvar Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra 
trygghetssystem Ds 2019:2  
SRAT anser att en förutsättning för att pensionsåldern ska kunna höjas är att 
arbetsmiljön på arbetsplatserna förbättras. För att möjliggöra att våra 
medlemmar skall kunna arbeta längre behövs insatser för den fysiska 
arbetsmiljön, men kanske främst för den psykosociala. För många akademiker 
är det den psykosociala arbetsmiljön som är den stora anledningen till 
sjukfrånvaro. Och den som har hög sjukfrånvaro kan redan idag ha svårt att 
orka arbeta ända fram till den nuvarande lägsta åldern för att ta ut 
inkomstpension.  

SRAT ser att det finns en bra lagstiftning på plats i form av Arbetsmiljölagen 
och det finns bra föreskrifter från Arbetsmiljöverket som, om de efterlevdes, 
skulle kunna underlätta för våra medlemmar att hålla sig friska och arbeta 
längre. Problemet med Arbetsmiljölagen och med föreskrifterna från 
Arbetsmiljöverket är att det inte finns några sanktionsmöjligheter i dem. När vi 
ser att det finns arbetsgivare som inte lever upp till lagens krav är vi som 
fackförbund tämligen maktlösa. Om det fanns sanktionsmöjligheter i form av 
skadestånd skulle det underlätta vårt arbete. Vår erfarenhet från arbetsrättens 
område är att arbetsgivare följer reglerna i LAS och MBL mycket för att det 
kostar dem pengar att inte göra det. Vi är övertygade om att om det skulle 
kosta pengar för arbetsgivaren att inte följa arbetsmiljöreglerna så skulle det 
förbättra våra medlemmars arbetsmiljö. SRAT har inga behov att för egen del 
ta del av skadestånd utan föreslår att regeringen inrättar en fond för forskning 
i arbetsmiljöfrågor som kan finansieras av skadestånd i arbetsmiljöfrågor som 
inkrävs av de fackliga organisationerna.  

SRAT anser att det är av yttersta vikt att arbetet med en hållbar arbetsmiljö 
intensifieras på såväl samhällsnivå som på de enskilda arbetsplatserna. Det 
material som Saco har tagit fram kan fylla en stor funktion här.  
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