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Förord
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer serien ”Lag och
avtal” på uppdrag av OFRs medlemsförbund. ”Lagar för offentlig sektor”
innehåller ett urval lagar av betydelse för offentlig sektor. Lagändringar
som har gjorts t.o.m. december 2009 är inarbetade i utgåvan. På OFRs
webbplats, www.ofr.se kommer vi att redovisa lagändringar som är av
större betydelse.
Andra delar av serien är AVTAL för förbundsområde allmän kommunal verksamhet, AVTAL för statlig sektor, AVTAL för lärarområdet
samt AVTAL för förbundsområde Hälso- och sjukvård.
Fler exemplar av Lagar för offentlig sektor kan beställas via respektive
förbundskansli.
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Offentliganställdas Förhandlingsråd
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Lag om medbestämmande
i arbetslivet
SFS 1976:580
Inledande bestämmelser
1 §. Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan och därvid
ej är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma slag som en
anställd. Den för vars räkning arbetet utföres skall i sådant fall anses som arbetsgivare.
2 §. Arbetsgivares verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig
eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat
opinionsbildande ändamål undantages från lagens tillämpningsområde såvitt
avser verksamhetens mål och inriktning.
3 §. Innehåller lag eller med stöd av lag meddelad författning särskild föreskrift som avviker från denna lag, gäller den föreskriften.
4 §. Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldighet
enligt denna lag upphävs eller inskränks.
Genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser från 11, 12, 14 och
19 §§, 20 § första stycket, 21, 22 och 28 §§, 29 § tredje meningen, 33–40 §§,
43 § andra stycket samt 64 och 65 §§. Kollektivavtalet får inte innebära att
mindre förmånliga regler skall tilllämpas för arbetstagarsidan än som följer av
rådets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975, 77/187/EEG av den 14
februari 1977 och 92/56/EEG av den 24 juni 1992.
I ett kollektivavtal får det också föreskrivas längre gående fredsplikt än som
anges i 41, 41 a, 41 b och 44 §§ eller ett längre gående skadeståndsansvar än som
följer av denna lag.
5 §. Vad i denna lag föreskrivs innebär inte rätt till insyn för en part i sådana
förhållanden hos motparten, som har betydelse för en förestående eller redan utbruten arbetskonflikt, eller rätt till inflytande över motpartens beslut rörande
sådan konflikt.
Föreskrifterna i 11, 12, 19, 34, 35, 38 och 39 §§ skall tillämpas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller.
6 §. Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Med arbetsgivarorganisation avses motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.
Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetsOFR
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tagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med central arbetstagarorganisation avses förbund eller därmed jämförlig sammanslutning av
arbetstagare.
Bestämmelser som avser arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation gäller i
tillämpliga delar sammanslutning av flera sådana organisationer. Vad som sägs
om medlem i organisation gäller i sådant fall de anslutna organisationerna och
deras medlemmar.

Föreningsrätt
7 §. Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra
arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att
verka för organisationen eller för att sådan bildas.
8 §. Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om
någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå
denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtagande mot annan skall uppfyllas.
Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation är icke skyldig att tåla sådan kränkning av föreningsrätten som innebär intrång i dess verksamhet. Finns både lokal
och central organisation, gäller vad som nu har sagts den centrala organisationen.
Sker kränkning av föreningsrätten genom avtalsuppsägning eller annan sådan
rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal, är
rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig.
9 §. Det åligger arbetsgivar- och arbetstagarorganisation att söka hindra, att
medlem vidtager åtgärd som kränker föreningsrätten. Har medlem vidtagit sådan åtgärd, är organisationen skyldig att söka förmå honom att upphöra därmed.

Förhandlingsrätt
10 §. Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen,
som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.
Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisationen
även i förhållande till organisation som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens
organisation i förhållande till arbetstagarorganisation.
11 §. Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet,
skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande
till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.
8
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Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut
innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket.
12 §. När arbetstagarorganisation som avses i 11 § påkallar det, skall arbetsgivare även i annat fall än där anges förhandla med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut, som rör medlem i organisationen. Om särskilda skäl
föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och verkställa beslutet innan han har
fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
13 §. Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för
arbetstagare som tillhör arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla
enligt 11 och 12 §§ med den organisationen.
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls, är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 § med alla berörda arbetstagarorganisationer
i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av
ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som omfattas av 6 b §
lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta gäller dock inte om arbetsgivaren
endast tillfälligt inte är bunden av något kollektivavtal.
14 §. Finns lokal arbetstagarorganisation, skall förhandlingsskyldigheten
enligt 11–13 §§ fullgöras i första hand genom förhandling med denna.
Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första stycket, skall arbetsgivaren
på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation.
15 §. En part som är skyldig att förhandla skall själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett
motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan
gemensamt välja någon annan form för förhandling än sammanträde.
En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsägning
på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om
1. skälen till de planerade uppsägningarna,
2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,
3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,
4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas,
och
5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av
lag eller kollektivavtal vid uppsägning.
Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen enligt 2 a § första och andra styckena lagen
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.
16 §. Part som vill förhandla skall göra framställning hos motparten om förhandling. Om motparten begär det, skall framställningen vara skriftlig och ange
den fråga om vilken förhandling påkallas.
I annat fall än som avses i 11–13 §§ skall, om parterna ej enas om annat, sammanträde för förhandling hållas inom två veckor efter det att motparten har fått
del av förhandlingsframställning, när motparten är enskild arbetsgivare eller lokal arbetstagarorganisation, och annars inom tre veckor efter det att framställOFR
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ningen har kommit motparten till handa. Det ankommer i övrigt på parterna att
bestämma tid och plats för förhandlingssammanträde.
Förhandling skall bedrivas skyndsamt. Om part begär det, skall föras protokoll som justeras av båda parter. Enas parterna ej om annat, skall förhandling anses avslutad, när part som har fullgjort sin förhandlingsskyldighet har givit motparten skriftligt besked om att han frånträder förhandlingen.
17 §. Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation vid förhandling får ej vägras skälig ledighet för att deltaga i förhandlingen.

Rätt till information
18 §. Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling skall hålla den
tillgänglig för motparten, om denne begär det.
19 §. Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna
för personalpolitiken. Arbetsgivaren skall dessutom bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör
arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som organisationen behöver för att
tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i förhållandet till arbetsgivaren.
Om det kan ske utan oskälig kostnad eller omgång, skall arbetsgivaren på
begäran förse arbetstagarorganisationen med avskrift av handling och biträda
organisationen med utredning, som den behöver för nyss angivet ändamål.
19 a §. En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls skall
fortlöpande hålla arbetstagarorganisationer som har medlemmar som är arbetstagare hos arbetsgivaren underrättade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken.
19 b §. Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation för att ta
emot information enligt 19 a § får inte vägras skälig ledighet för att ta emot informationen.
20 §. Finns lokal arbetstagarorganisation, skall informationsskyldigheten
enligt 19 § fullgöras mot denna. Vid förhandling enligt 14 § andra stycket skall
skyldigheten fullgöras även mot central arbetstagarorganisation, i den mån
informationen är av betydelse för förhandlingsfrågan.
Informationsskyldigheten enligt 19 a § skall fullgöras mot lokal arbetstagarorganisation om sådan finns.
21 §. Part som skall lämna information har rätt till förhandling med motparten om tystnadsplikt rörande den information som skall lämnas. Om
förhandlingen avser information enligt 19 §, äger 14 § motsvarande tillämpning.
Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första stycket, kan parten väcka
10
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talan vid domstol om tystnadsplikt. Sådan talan skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Domstolen skall förordna om tystnadsplikt,
i den mån det kan antagas att det annars skulle föreligga risk för väsentlig skada för part eller annan.
Har part påkallat förhandling om tystnadsplikt och iakttager han föreskrifterna i första och andra styckena, gäller till dess frågan har blivit slutligt avgjord
den tystnadsplikt som han kräver. Är kravet obefogat och har parten insett eller
bort inse detta, föreligger dock ej tystnadsplikt.
22 §. Den som med tystnadsplikt har mottagit information för lokal eller
central arbetstagarorganisations räkning får utan hinder av tystnadsplikten föra
informationen vidare till ledamot i styrelsen för organisationen. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten.

Kollektivavtal
23 §. Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation
eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Avtal anses skriftligt även när dess innehåll har upptagits i justerat protokoll
eller när förslag till avtal och godkännande därav har upptagits i skilda skrifter.
24 §. Avser kollektivavtal arbetstagares hyresförhållande, har avtalet i den delen verkan som kollektivavtal endast i den mån det är fråga om partsställning
och innehåll är sådant som anges i 12 kap. 67 § jordabalken.
25 §. Avtal saknar verkan som kollektivavtal i den mån det har annat innehåll än sådant som avses i 23 och 24 §§.
25 a §. Ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på den grunden
att det tillkommit efter en stridsåtgärd är trots detta giltigt här i landet, om
stridsåtgärden var tillåten enligt denna lag.
26 §. Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta
gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst, dock ej i den mån han redan är bunden av annat kollektivavtal.
Utträder medlem ur organisation som har slutit kollektivavtal, upphör han ej
därmed att vara bunden av avtalet.
27 §. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej
med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.
28 §. När ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår
från en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal till en ny arbetsgivare,
genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § i lagen (1982:80) om anställningsskydd, gäller avtalet i tillämpliga delar för den nye arbetsgivaren. Detta
gäller dock inte om den nya arbetsgivaren redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följer med.
OFR
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I det fall som avses i första stycket får arbetstagarparten säga upp avtalet inom
trettio dagar efter det den har underrättats om övergången. Görs uppsägning
inom denna tid, upphör avtalet att gälla vid övergången eller, om uppsägningen görs efter övergången, vid tidpunkten för uppsägningen. Kollektivavtalet
gäller inte heller för den nya arbetsgivaren, om den tidigare arbetsgivaren säger
upp avtalet före övergången. Görs en sådan uppsägning senare än sextio dagar
före övergången, gäller dock avtalet för den nya arbetsgivaren till dess sextio
dagar har förflutit från uppsägningen.
När arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått
till en ny arbetsgivare enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den
nya arbetsgivaren skyldig att under ett år från övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för den tidigare arbetsgivaren.
Villkoren skall tillämpas på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa villkor. Detta gäller dock inte sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller sedan ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för de
övertagna arbetstagarna.
Om två eller flera arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer slås samman,
skall kollektivavtal som gäller för organisation som upplöses, gälla för den sammanslagna organisationen som om avtalet hade slutits av denna.
29 §. Är kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera parter och kräves uppsägning för att avtalet skall upphöra att gälla, får part för egen
del säga upp avtalet hos en eller flera parter på andra sidan. Har sådan uppsägning skett till viss tid, får annan part säga upp avtalet till samma tidpunkt. Dennes uppsägning skall dock göras inom tre veckor efter det att uppsägning annars
skulle ha skett eller, om den avtalade uppsägningstiden understiger sex veckor,
inom hälften av uppsägningstiden.
30 §. Uppsägning av kollektivavtal skall ske skriftligen.
Har meddelande om uppsägning avsänts under motpartens senast kända
adress så tidigt att det hade bort komma denne till handa innan uppsägning senast skulle ha skett, skall uppsägning anses ha ägt rum i tid även om meddelandet icke kommer fram eller kommer fram för sent.
31 §. Har arbetsgivare, arbetstagare eller organisation som är bunden av kollektivavtal grovt brutit mot sådant avtal eller mot denna lag och har förfarandet
väsentlig betydelse för avtalsförhållandet i dess helhet, får domstol på yrkande
av motpart förklara att kollektivavtal som binder parterna icke längre skall gälla mellan dem.
Är kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera parter och
har förklaring enligt första stycket gjorts för endast vissa av dem, får annan part
inom tre veckor därefter med omedelbar verkan säga upp samma avtal för egen
del.
Finner domstol att visst förfarande strider mot kollektivavtal eller mot denna
lag, får domstolen på yrkande befria arbetsgivare, arbetstagare eller organisation
från förpliktelse enligt kollektivavtal eller enligt lagen, i den mån det med
hänsyn till det otillåtna förfarandet icke skäligen kan krävas att förpliktelsen
fullgöres.
12
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31 a §. Är en arbetsgivare bunden av ett kollektivavtal som denna lag inte är
direkt tillämplig på och träffar han därefter ett kollektivavtal enligt bestämmelserna i 23–24 §§ skall i de delar avtalen är oförenliga det senare avtalet gälla.

Medbestämmanderätt genom kollektivavtal
32 §. Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor bör, om arbetstagarparten begär det, även träffas kollektivavtal om
medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt.
I kollektivavtal om medbestämmanderätt kan parterna, med beaktande av
vad som föreskrives i 3 §, bestämma att beslut, som annars skulle fattas av arbetsgivare, skall fattas av företrädare för arbetstagarna eller av särskilt inrättat
partssammansatt organ.

Bestämmanderätt vid tvist om tolkning av avtal
33 §. Innehåller kollektivavtal föreskrifter om medbestämmanderätt för arbetstagarna i fråga som avses i 32 § och uppkommer tvist om tillämpning i visst
fall av sådan föreskrift eller av beslut som har fattats med stöd därav, gäller arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats. Detsamma gäller
tvist om kollektivavtal rörande påföljd för arbetstagare som har begått avtalsbrott. Vad som nu har sagts ger dock ej arbetstagarparten rätt att verkställa beslut på arbetsgivarens vägnar.
Intager två eller flera arbetstagarparter oförenliga ståndpunkter i sådan tvist
som avses i första stycket, får arbetsgivaren ej fatta eller verkställa beslut som beröres av tvisten förrän denna har slutligt prövats.
Arbetsgivaren behöver ej iakttaga vad som föreskrives i första och andra
styckena, om synnerliga skäl föreligger eller om arbetstagarparts mening är
oriktig och parten har insett eller bort inse detta.
34 §. Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är
bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prövats.
Föreligger enligt arbetsgivarens uppfattning synnerliga skäl mot att omtvistat arbete uppskjutes, får han utan hinder av första stycket kräva att arbetet utföres enligt hans mening i tvisten. Arbetstagaren är då skyldig att utföra arbetet. Sådan skyldighet föreligger dock ej, om arbetsgivarens mening i tvisten är
oriktig och arbetsgivaren har insett eller bort inse detta eller om arbetet innebär
fara för liv eller hälsa eller därmed jämförligt hinder möter.
Blir arbetet utfört enligt andra stycket, skall arbetsgivaren omedelbart påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka
talan vid domstol.
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35 §. Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är
bundna av samma kollektivavtal, rättstvist om lön eller annan ersättning till
medlem i organisationen, är arbetsgivaren skyldig att omedelbart påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan
vid domstol. Underlåter arbetsgivaren att påkalla förhandling eller väcka talan,
är han såvitt avser det omtvistade beloppet skyldig att utge ersättning enligt arbetstagarorganisationens mening, om kravet ej är oskäligt.
36 §. Arbetstagarpartens rätt enligt 33–35 §§ tillkommer den avtalsslutande arbetstagarorganisationen och utövas av lokal arbetstagarorganisation, om sådan finns. Har central förhandling påkallats, utövas rätten av den centrala
arbetstagarorganisationen.
37 §. Skall enligt föreskrift i kollektivavtal förhandling enligt 34 § tredje
stycket eller 35 § äga rum både lokalt och centralt, skall central förhandling påkallas inom tio dagar efter det att den lokala förhandlingen har avslutats. Talan
vid domstol skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats.

Facklig vetorätt i vissa fall
38 §. Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans
räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos
honom, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den information om
det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta
ställning i förhandlingsfrågan.
Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller
kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft
enligt lagen (1993:440) om privat arbesförmedling och uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen.
Om organisationen i ett särskilt fall begär det, är arbetsgivaren dock skyldig att
förhandla innan han fattar eller verkställer ett beslut.
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett
bslut innan förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs
förhandling enligt andra stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, om
det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om förhandling enligt första och
andra styckena skall 14 § tillämpas.
Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren
skyldig att på begäran av arbetstagarorganisationen lämna sådan information
om det tilltänkta arbetet som organisationen behöver för att kunna ta ställning
i frågan.
39 §. Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbetstagarorganisationen eller, om sådan inte finns, den arbetstagarorganisation som
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har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänkta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller att åtgärden annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, får
åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbetsgivaren. Vid upphandling enligt
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster får en sådan förklaring göras endast om den grundar sig på omständigheter som sägs i 10
kap. 2 § samt 15 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 och
3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster. Lag (2007:1095).
40 §. Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen saknar fog
för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbetstagarorganisationen
vid offentlig upphandling har grundat sin förklaring på andra omständigheter
än som sägs i 10 kap. 2 § samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den fråga som förhandlingen avser, skall 39 § inte tillämpas. Lag (2007:1095).

Fredsplikt
41 §. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte
vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller
annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation
och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden
har till ändamål.
1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd
eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag.
2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har
upphört att gälla, eller
4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som olovliga.
Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att
utverka betalning av klar och förfallen fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte
olovlig.
41 a §. En arbetsgivare får inte såsom stridsåtgärd eller som ett led i en stridsåtgärd hålla inne lön eller någon annan ersättning för utfört arbete som har förfallit till betalning. Arbetsgivaren får inte heller hålla inne lön eller någon annan ersättning för utfört arbete, som har förfallit till betalning, med anledning
OFR

15

GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT

av att arbetstagarna deltar i en strejk eller någon annan stridsåtgärd.
Sådana åtgärder som avses i första stycket är att anse som olovliga stridsåtgärder.
41 b §. En arbetstagare får inte vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till
ändamål att kollektivavtal skall träffas med ett företag som inte har några arbetstagare eller där bara företagaren eller företagarens familjemedlemmar är arbetstagare och ensamma ägare. Detsamma gäller när en stridsåtgärd har till ändamål att stödja någon som vill träffa kollektivavtal med ett sådant företag. Vad
som nu sagts hindrar inte en arbetstagare från att delta i en anställningsblockad
som riktar sig mot ett sådant företag och som har beslutats i behörig ordning av
en arbetstagarorganisation.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket är att anse som olovliga. Förändringar i anställnings- eller ägarförhållanden som har inträffat sedan
en stridsåtgärd har varslats eller inletts skall inte beaktas vid bedömningen av
om en stridsåtgärd är att anse som olovlig enligt första stycket.
42 §. Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat
sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får ej heller genom
understöd eller på annat sätt medverka vid olovlig stridsåtgärd. Organisation
som själv är bunden av kollektivavtal är även skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess upphörande.
Har någon vidtagit olovlig stridsåtgärd, får annan icke deltaga i åtgärden.
Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller endast när
en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna
lag är direkt tillämplig på.
43 §. Har olovlig stridsåtgärd vidtagits av arbetstagare som är bundna av kollektivavtal, åligger det arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation att
omedelbart taga upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och att gemensamt verka för dess upphörande.
Första stycket gäller lokal arbetstagarorganisation, om sådan finns.
44 §. Har vid förhandling om kollektivavtal part begärt, att i avtalet eller i
särskilt avtal skall regleras fråga som avses i 32 §, men blir frågan ej uttryckligt
reglerad när kollektivavtal träffas mellan parterna, skall den icke till följd av det
träffade avtalet anses omfattad av fredsplikt enligt 41 § vid senare förhandling
om frågans reglering i särskilt avtal.

Varsel
45 §. När en arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller arbetstagarorganisation avser att vidta en stridsåtgärd eller att utvidga en pågående stridsåtgärd,
skall den skriftligen varsla motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg. Som arbetsdag räknas varje dag utom lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Tidsfristen skall räknas
från samma tidpunkt på dagen som den då stridsåtgärden skall inledas.
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Omfattar en stridsåtgärd från arbetsgivarsidan även arbetstagare som inte är
medlemmar i berörd arbetstagarorganisation, bör de varslas genom allmänt synliga anslag på arbetsplatsen eller på annat lämpligt sätt.
Varselskyldigheten gäller inte om det finns giltigt hinder mot att varsla.
Skyldighet att varsla finns inte i fråga om stridsåtgärd som avses i 41 §
tredje stycket.
Varsel enligt första och andra styckena skall innehålla uppgift om anledningen till stridsåtgärden och om stridsåtgärdens omfattning.

Medling
46 §. För medling i arbetstvister mellan å ena sidan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagare eller arbetstagarorganisation
finns Medlingsinstitutet. Institutionen skall verka för en väl fungerande lönebildning.
47 §. Medlingsinstitutet skall genom överläggningar med parter eller på annat sätt informera sig om kommande eller pågående avtalsförhandlingar.
Institutet skall också ge råd och upplysningar till parterna på arbetsmarknaden om förhandlingar och kollektivavtal.
En part som träffat kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor
skall på begäran ge in en kopia av avtalet till Medlingsinstitutet.
47 a §. Efter samtycke från parter som förhandlar om kollektivavtal kan Medlingsinstitutet utse en eller flera förhandlingsledare eller medlare.
47 b §. Om Medlingsinstitutet bedömer att det i en tvist finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärder redan har påbörjats, får institutet även utan
samtycke från parterna utse en eller flera medlare för att medla i tvisten.
Medlingsinstitutets beslut enligt första stycket får inte överklagas.
Parter som är ense om att de är bundna av ett avtal om förhandlingsordning
som innehåller tidsplaner för förhandlingar, tidsramar och regler för tillsättning
av medlare, regler om medlarens befogenheter och regler om uppsägning av avtalet kan anmäla avtalet till Medlingsinstitutet för registrering. När avtalet har
registrerats, får under dess giltighetstid medlare inte utses utan samtycke från
parterna.
48 §. En medlare som utsetts av Medlingsinstitutet skall försöka få till stånd
en överenskommelse mellan parterna. Medlaren skall för det ändamålet kalla
parterna till förhandling eller vidta annan lämplig åtgärd. För att främja en god
lösning av tvisten, kan medlaren lägga fram egna förslag till överenskommelse.
Medlaren skall också verka för att en part uppskjuter eller inställer en stridsåtgärd.
49 §. Om det främjar en god lösning av tvisten, får Medlingsinstitutet på
medlarens begäran besluta att en part skall skjuta upp varslade stridsåtgärder
under en sammanhängande tid av högst 14 dagar för varje stridsåtgärd eller
utvidgning av en stridsåtgärd. Ett sådant beslut får meddelas endast en gång för
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varje medlingsuppdrag. Tidsfristen skall räknas från den dag då åtgärden enligt
varselmeddelandet skall påbörjas eller utvidgas. Beslutet skall om möjligt föregås av samråd med parterna.
Medlingsinstitutets beslut enligt första stycket får inte överklagas.
50 §. En parts skyldighet enligt 18 § att vid förhandling hålla skriftlig handling tillgänglig för motparten gäller även i förhållande till en medlare som medverkar vid förhandlingen.
51 §. En medlare kan föreslå parterna att låta en tvist avgöras genom skiljeförfarande.
Medlingsinstitutet kan medverka vid utseende av skiljemän.
Om stridsåtgärder har påbörjats, kan Medlingsinstitutet uppmana parterna
att låta tvisten avgöras genom skiljeförfarande.
En medlare får inte åta sig skiljemannauppdrag i arbetstvist, om inte Medlingsinstitutet i särskilt fall medger det.
52 §. Om en part har kallats till en överläggning enligt 47 § första stycket
och inte infinner sig, kan Medlingsinstitutet förelägga parten vid vite att komma till en överläggning.
Om en part, som enligt 10 § är förhandlingsskyldig, har kallats till en förhandling inför medlare men inte infinner sig eller om parten på annat sätt underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 § första stycket, kan Medlingsinstitutet på begäran av medlaren förelägga parten vid vite att fullgöra sin förhandlingsskyldighet.
Medlingsinstitutets beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas.
Talan om utdömande av vite förs av Medlingsinstitutet vid Arbetsdomstolen.
I mål om utdömande av vite får Arbetsdomstolen bedöma även vitets lämplighet.
53 §. Om en part underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 47 § tredje
stycket att ge in en kopia av ett kollektivavtal, kan Medlingsinstitutet förelägga parten vid vite att ge in kopian.
Medlingsinstitutets beslut enligt första stycket får inte överklagas.
Talan om utdömande av vite förs av Medlingsdinstitutet vid Arbetsdomstolen. I mål om utdömande av vite får Arbetsdomstolen bedöma även vitets lämplighet.

Skadestånd och andra påföljder
54 §. Arbetsgivare, arbetstagare och organisation som bryter mot denna lag
eller mot kollektivavtal skall ersätta uppkommen skada, om ej annat följer av
vad nedan sägs.
55 §. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppkommit för någon skall
hänsyn tagas även till dennes intresse av att lagens eller kollektivavtalets bestämmelser iakttages och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk
betydelse.
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56 §. Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot tystnadsplikt som avses i denna lag eller utnyttjar han obehörigen vad han under sådan tystnadsplikt har fått
kännedom om, skall han ersätta uppkommen skada.
Om någon som företräder arbetsgivare eller organisation gör sig skyldig till
handling som avses i första stycket, svarar arbetsgivaren eller organisationen för
skadan.
I fall som avses i denna paragraf skall ej följa ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
57 §. Arbetstagarorganisation skall ersätta uppkommen skada, om den i tvist
som avses i 33 eller 34 § har föranlett eller godkänt felaktig tillämpning av
avtal eller av denna lag och organisationen har saknat fog för sin ståndpunkt i
tvisten. Detsamma gäller om organisationen har saknat fog för förklaring enligt
39 §.
Arbetstagarorganisation svarar vidare för skada, som tillfogas arbetsgivaren
genom att företrädare för organisationen i förhållande till honom missbrukar sin
ställning som ledamot i särskilt genom avtal inrättat beslutsorgan eller i sådan
ställning förfar grovt vårdslöst.
58 §. Har arbetsgivare utan fog utkrävt arbete enligt 34 § andra stycket utan
att sådana synnerliga skäl som där avses har förelegat, skall han ersätta uppkommen skada.
59 §. Har organisation, som är bunden av kollektivavtal, eller överordnad organisation anordnat eller föranlett olovlig stridsåtgärd, kan skadestånd ej åläggas enskild arbetsgivare eller arbetstagare för att han har deltagit i åtgärden.
Skadestånd kan icke åläggas arbetstagare, om han med sin organisations godkännande har vägrat att utföra arbete som arbetsgivaren har krävt enligt 34 §
andra stycket.
60 §. Om det är skäligt kan skadestånd sättas ned eller helt falla bort.
Vid bedömande enligt första stycket av arbetstagares skadeståndsskyldighet
för deltagande i olovlig stridsåtgärd skall särskild hänsyn tas till omständigheter, som har framkommit vid överläggning enligt 43 §, och verkningarna av
överläggningen.
I mål om skadestånd för arbetstagares deltagande i en olovlig stridsåtgärd
skall domstolen, om arbetskonflikten ännu pågår och om domstolen finner den
olovlig, så snart som möjligt ålägga arbetstagarna att återgå till arbetet.
61 §. Är flera ansvariga för skada, skall skadeståndsskyldigheten fördelas
mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
62 §. Kan enligt denna lag skadestånd följa på åtgärd eller underlåtenhet av
arbetstagare, får annan påföljd icke åläggas arbetstagaren utan stöd i författning
eller kollektivavtal. Detsamma gäller i fall när av 56 § andra stycket eller 59 §
följer, att arbetstagare icke kan åläggas skadestånd.
Är annan påföljd än skadestånd föreskriven i kollektivavtal, får den utan hinder av första stycket tillämpas även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i sådant arbete som avses
med avtalet.
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Varselavgift
62 a §. Den som underlåter att varsla Medlingsinstitutet enligt 45 § skall
åläggas att betala en varselavgift till staten. Varselavgiften skall bestämmas till
lägst 30 000 kr och högst 100 000 kr. Om det finns särskilda skäl kan varselavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt falla bort.
Den som vidtar en stridsåtgärd i strid mot Medlingsinstitutets beslut enligt
49 § att en varslad stridsåtgärd skall skjutas upp skall åläggas att betala en förhöjd varselavgift om minst 300 000 kr och högst 1 000 000 kr till staten. Om
det finns särskilda skäl kan varselavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller
helt falla bort.
Varselavgiften åläggs av tingsrätt på talan av Medlingsinstitutet. Talan skall
väckas inom ett år från den dag varsel skulle ha lämnats eller, när det gäller förhöjd varselavgift enligt andra stycket, den dag då stridsåtgärden vidtogs. Försummas det får talan inte väckas.

Tvisteförhandling och rättegång
63 §. I mål, vari denna lag skall tillämpas, gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
I fråga om mål enligt 62 a § tillämpas för rättegången vad som är föreskrivet
om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten. Överklagande av tingsrättens avgörande sker till Arbetsdomstolen. I sådant fall tillämpas lagen om rättegången i arbetstvister med beaktande av första meningen i detta stycke.
I fråga om mål om utdömande av vite enligt 52 § fjärde stycket och 53 § tredje stycket gäller vad som i 8 § lagen (1985:206) om viten föreskrivs om allmän
domstols handläggning av mål om vitets utdömande.
64 §. Vill någon som har förhandlingsrätt enligt 10 § yrka skadestånd eller
annan fullgörelse enligt denna lag eller kollektivavtal, skall han påkalla förhandling inom fyra månader efter det att han har fått kännedom om den omständighet vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det att omständigheten har inträffat. Skall enligt föreskrift i kollektivavtal förhandling äga
rum både lokalt och centralt, gäller vad som nu sagts den lokala förhandlingen.
Central förhandling skall i sådant fall påkallas inom två månader efter det att
den lokala förhandlingen har avslutats.
Första stycket äger motsvarande tillämpning när part som avses där vill vinna förklaring att rättshandling eller avtalsbestämmelse är ogiltig av det skälet
att den innebär kränkning av föreningsrätten.
Påkallar part ej förhandling inom föreskriven tid, förlorar han rätten till förhandling.
65 §. Talan i fall som avses i 64 § skall väckas inom tre månader efter det att
förhandling har avslutats. När både lokal och central förhandling har ägt rum,
räknas tiden från det att den centrala förhandlingen har avslutats. Har mot förhandling förelegat hinder som ej har berott av käranden, räknas tiden från det
att förhandling senast skulle ha hållits.
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66 §. Har organisation ej iakttagit föreskriven tid för förhandling eller väckande av talan, får den som är eller har varit medlem i organisationen och som
beröres av tvisten väcka talan inom en månad efter det att tiden har löpt ut. Skall
enligt 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister talan föregås
av förhandling men har sådan ej ägt rum, gäller vad som nu har sagts i stället
rätt att påkalla förhandling. Talan skall i sådant fall väckas inom tid som anges
i 65 §.
I tvist, vari arbetstagare ej kan företrädas av organisation, skall han väcka talan inom fyra månader efter det att han har fått kännedom om den omständighet vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det att omständigheten har inträffat.
67 §. Talan om skadestånd eller annan fullgörelse med anledning av olovlig
stridsåtgärd får ej i något fall väckas senare än tre månader efter det att stridsåtgärden har avslutats.
68 §.

Väcker part ej talan inom föreskriven tid, förlorar han rätten till talan.

69 §. Föreskrifterna i 33--35 och 39 §§ utgör inte hinder mot beslut enligt
15 kap. rättegångsbalken.
70 § har upphävts genom lag (1980:238).

Övergångsbestämmelser
1984:817
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna i 60 §
tillämpas när skadeståndsskyldigheten har uppkommit efter ikraftträdandet. I
annat fall tillämpas 60 § i dess äldre lydelse.
1992:440
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. I fråga om skadeståndsansvar som
har uppkommit före ikraftträdandet gäller 60 § i sin äldre lydelse.
1994:1686
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. En arbetsgivare är dock inte skyldig att förhandla eller underrätta enligt de nya bestämmelserna i 13 § andra
stycket och 15 § andra stycket, om det skulle innebära att förhandling skulle ha
inletts eller underrättelse skulle ha lämnats före ikraftträdandet.
2007:1095
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.
•
Ändringar införda t.o.m. SFS:2007:1095
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Lag om offentlig anställning
SFS 1994:260
Lagens tillämpningsområde
1 §. I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos
1. riksdagen och dess myndigheter,
2. myndigheterna under regeringen.
Särskilda föreskrifter om arbetstagare som avses i första stycket 2 finns också
i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.
2 §. Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner,
landsting och kommunalförbund, nämligen
7-7 c §§ om bisysslor,
23-29 §§ om arbetskonflikter,
38 § om interimistiskt beslut,
42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.
Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också arbetstagare hos kommuner och landsting.
3 §. Lagen gäller inte
1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,
3. riksrevisorerna,
4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som
inte är svenska medborgare,
5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat
arbete eller i utvecklingsanställning.
För justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7-7 d §§ om bisysslor, 23-29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Bedömningsgrunder vid anställning
4 §. Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
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Svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor
5 §. Utöver de krav på svenskt medborgarskap som följer av regeringsformen
eller någon annan lag gäller också att bara svenska medborgare får ha en anställning som åklagare eller polis eller ha en militär anställning.
6 §. Regeringen får föreskriva eller för särskilda fall besluta att bara svenska
medborgare får ha
1. anställning inom regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
2. statlig anställning som kan vara förenad med myndighetsutövning eller
handläggning av frågor som rör förhållandet till andra stater eller till mellanfolkliga organisationer,
3. statlig anställning som kan medföra kännedom om förhållanden som är av
betydelse för landets säkerhet eller för andra viktiga, allmänna eller enskilda
ekonomiska intressen.
De befogenheter som regeringen har enligt första stycket 2 och 3 utövas i fråga om arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter av riksdagen eller den
myndighet som riksdagen bestämmer.

Bisysslor
7 §. En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller
utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.
7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka
slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §.
7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som
behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.
7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att
åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta
sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering.
7 d § Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har.

Vissa föreskrifter om upphörande av anställningar
8 §. Ett besked från arbetsgivarens sida om skiljande från en provanställning
enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd skall vara skriftligt för att vara giltigt.
9 §. En uppsägning från arbetsgivarens sida av en arbetstagare som är anställd
tills vidare skall vara skriftlig för att vara giltig.
Även ett avskedande skall vara skriftligt för att vara giltigt.
10 §. En arbetstagares begäran om att anställningen skall upphöra skall vara
skriftlig för att vara giltig.
OFR
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11 §. Får en arbetstagare en ny anställning hos arbetsgivare som avses i 1 §,
upphör den första anställningen utan särskild åtgärd, om inte något annat följer
av kollektivavtal eller, i fråga om fullmaktsanställda, av föreskrifter som regeringen meddelar.
Om det finns särskilda skäl, får beslutas att anställningen inte skall upphöra.
12 §. Vid bestämmandet av en arbetstagares plats i turordning för uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd skall hänsyn tas också till
kravet att myndigheten på ett riktigt sätt fullgör sina rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter.
13 §. Föreskrifterna i 18 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas, om Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern begär ett beslut om avskedande inom sex månader efter det att den åberopade omständigheten har inträffat.

Disciplinansvar
Tjänsteförseelse
14 §. En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina
skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är
felet med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas.
Disciplinpåföljd får inte meddelas en arbetstagare för att han har deltagit i en
strejk eller i en därmed jämförlig stridsåtgärd.
Disciplinpåföljder
15 §. Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. En arbetstagare får inte
samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder.
Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå
till högst 25 procent av daglönen.
16 §. Genom kollektivavtal får avvikelser göras från 15 §.
Sådana kollektivavtal får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i ett sådant arbete som avses med avtalet.
Hinder mot disciplinärt förfarande
17 §. Disciplinpåföljd får meddelas bara om arbetstagaren inom två år från
förseelsen skriftligen har underrättats om vad som anförs mot honom.
18 §. När en åtgärd har vidtagits för att åtal skall väckas mot en arbetstagare, får arbetsgivaren inte inleda eller fortsätta ett disciplinärt förfarande med anledning av vad som har föranlett åtgärden.
Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara om gärningen, av någon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott.
24
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19 §. Disciplinpåföljd får inte meddelas efter det att arbetstagarens anställning har upphört eller uppsägning har ägt rum.
Vad som sägs i första stycket gäller inte, om arbetstagaren övergår från en
myndighet till en annan inom domstols-, åklagar- respektive polisväsendet.
Skadestånd
20 §. Föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om
anställningsskydd skall tillämpas, om en myndighet i ett ärende om disciplinansvar bryter mot 17–19 §§ eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om
omröstning.
I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om
anställningsskydd tillämpas 2 § tredje stycket samma lag.
Undantag för vissa arbetstagare
21 §. Föreskrifterna i 14--19 §§ gäller inte
1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,
2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Socialstyrelsens tillsyn, för sådana förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
3. djurhälsopersonal för sådana förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Åtalsanmälan
22 §. Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott
skall anmälas till åtal, om misstanken avser
1. brott enligt 20 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § första stycket brottsbalken,
2. annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter.

Arbetskonflikter
Inskränkningar i rätten att genomföra stridsåtgärder
23 §. I arbeten som består i myndighetsutövning eller som är oundgängligen
nödvändiga för att genomföra myndighetsutövning får stridsåtgärder genomföras bara i form av lockout, strejk, övertidsvägran eller nyanställningsblockad.
I arbeten som avses i första stycket får stridsåtgärder inte genomföras på
grund av något annat än förhållandet mellan arbetsgivare och de arbetstagare
som omfattas av denna lag.
Även i andra arbeten än som avses i första stycket är stridsåtgärder i syfte att
påverka inhemska politiska förhållanden otillåtna inom lagens tillämpningsområde.
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24 §. Om det uppkommer tvist huruvida en viss stridsåtgärd är tillåten enligt denna lag, får åtgärden inte genomföras förrän tvisten har avgjorts slutligt.
Deltagande i stridsåtgärder
25 §. En arbetstagare får delta i en stridsåtgärd bara efter beslut av den arbetstagarorganisation som har anordnat stridsåtgärden.
26 §. En arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något annat sätt föranleda stridsåtgärder som är otillåtna enligt 23 eller 24 §. En sådan organisation
får inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid otillåtna
stridsåtgärder.
Om en arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation planerar att inleda
eller har inlett en otillåten stridsåtgärd, är organisationen skyldig att söka hindra åtgärden eller verka för att den upphör.
Överläggningsskyldighet
27 §. Om en arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation har inlett en
stridsåtgärd i strid mot 25 §, skall arbetsgivaren och organisationen omedelbart
ta upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och gemensamt verka för
att den upphör.
Har något annat inte föreskrivits i kollektivavtal, gäller första stycket den lokala arbetstagarorganisationen, om det finns en sådan organisation.
Skadestånd
28 §. Om arbetsgivaren bryter mot 23, 24 eller 27 § eller om arbetstagarorganisationen bryter mot 26 eller 27 §, skall arbetsgivaren respektive organisationen ersätta uppkomna skador enligt de grunder som anges i 54, 55, 60 och
61 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, även om någon förpliktelse till följd av ett kolllektivavtal inte har satts åt sidan.
Detsamma gäller en arbetstagare som bryter mot 23, 24 eller 25 §, om något
annat inte följer av 29 §.
29 §. Har arbetstagarorganisationen inlett eller orsakat en stridsåtgärd som är
otillåten enligt 23 eller 24 §, får en arbetstagare åläggas att betala skadestånd för
sitt deltagande i åtgärden bara om det finns synnerliga skäl för det.

Periodiska hälsoundersökningar
30 §. Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för
betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.
Första stycket gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna. Kollek26
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tivavtalet får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i sådant arbete som avses
med avtalet. Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos myndigheterna under
regeringen.
Om det i en annan lag eller i en förordning, som har meddelats med stöd av
en lag, finns föreskrifter som avviker från första eller andra stycket gäller de
föreskrifterna.

Skiljande från arbetsuppgifter
31 §. En arbetstagare vid polisväsendet, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets pliktverk,
Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas
från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.

Arbetstagare i verksledande eller därmed
jämförlig ställning
32 §. Föreskrifterna om grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning i lagen (1982:80) om
anställningsskydd skall också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller
därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för uppsägning eller avskedande, av föreskrifter som regeringen meddelar.
Vad som sägs i första stycket om avskedande gäller även för en arbetstagare i
verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd för begränsad tid.
33 §. Är chefen för ett statligt affärsverk eller för Arbetsgivarverket anställd
för bestämd tid, får han skiljas från sin anställning före utgången av denna tid,
om det är nödvändigt av hänsyn till verkets bästa.
Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl
eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.

Statens ansvarsnämnd
34 §. Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller
1. arbetstagare som är anställda genom beslut av regeringen,
2. arbetstagare som utan att vara anställda genom beslut av regeringen har en
verksledande eller därmed jämförlig ställning.
Regeringen får föreskriva att nämnden skall besluta i sådana frågor också när
det gäller andra arbetstagare.
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Verkställighet av beslut
35 §. Ett beslut om löneavdrag enligt 15 § får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.
36 §. Ett beslut om skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket gäller omedelbart.
Ett beslut om förflyttning enligt 33 § andra stycket får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats. Beslutet får
dock ges omedelbar verkan, om det finns synnerliga skäl för det.

Rättegång
37 §. Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.
38 §. I en tvist om ett beslut enligt 7 c, 31 eller 36 § får domstolen för tiden
fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet
tills vidare inte skall gälla.
39 §. Om en arbetstagare vill söka ändring i ett beslut enligt 14 eller 33 §,
skall han väcka talan inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.
40 §. Talan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern om ändring av
ett beslut om disciplinansvar enligt 14 § skall väckas inom tre veckor från det
att beslutet meddelades.
41 §. Talan om skadestånd enligt 28 eller 29 § skall väckas inom tre månader
från det att stridsåtgärden avslutades.

Tillämpningen av andra författningar
42 §. Föreskrifterna i 2, 21 och 22 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförhållanden som avses i denna
lag.
Föreskrifterna i 11–14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet skall inte
tillämpas, när det gäller beslut om att en arbetstagare skall upphöra med eller
inte åta sig bisyssla enligt 7 c §, disciplinansvar enligt 14 §, åtalsanmälan enligt
22 § eller skiljande från arbetsuppgifter enligt 31 §.
För arbetstagare som avses i 1 § skall också föreskrifter i andra författningar
än lagar tillämpas, även om föreskrifterna avviker från lagen (1982:80) om anställningsskydd.
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•

Övergångsbestämmelser
1994:260
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall upphöra att gälla.
2. Om det i någon annan lag eller författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i stället den nya föreskriften
tillämpas.
3. I fråga om konstitutorial som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas.
4. I fråga om anställnings- eller arbetsvillkor för sådana arbetstagare som omfattas av denna lag får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tills vidare i författning meddela föreskrifter även om villkoret kan regleras
i avtal. Detta gäller dock bara föreskrifter som inte strider mot kollektivavtal.
5. Om det i en författning som inte har beslutats av eller med riksdagen har
meddelats föreskrifter i fråga om anställnings- eller arbetsvillkor för sådana arbetstagare som omfattas av denna lag, skall föreskrifterna upphöra att gälla om
villkoret regleras genom kollektivavtal.
6. I mål eller ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I ärende som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 34 § i sin äldre
lydelse.
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2009: 308
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Lag om fullmaktsanställning
SFS 1994:261

Lagens tillämpningsområde
1 §. Denna lag innehåller föreskrifter om sådana arbetstagare hos myndigheter under regeringen som är anställda med fullmakt.
Om någon föreskrift i denna lag avviker från lagen (1994:260) om offentlig
anställning, skall den föreskriften gälla.
2 §.

Upphört att gälla vid utgången av år 1999.

Anställning med fullmakt
3 §. En ordinarie domare skall anställas med fullmakt. Regeringen bestämmer vilka domaranställningar som skall vara ordinarie.
Regeringen bestämmer vilka arbetstagare i övrigt som skall anställas med
fullmakt.

Anställningens upphörande
4 §. En arbetstagare får skiljas från anställningen bara med stöd av föreskrfterna i denna lag.
Avgångsskyldighet på grund av ålder
5 §. En arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid den ålder som
anges i författningar eller kollektivavtal.
Anställningens upphörande på grund av sjukdom
6 §. En arbetstagare får entledigas innan han har uppnått den ålder som avses
i 5 §.
1. om han på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för
framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställande, eller
2. om han på grund av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd inte har
tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och det är dels sannolikt att han
inte kan återinträda i arbete inom ytterligare ett år, dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig.
3. Första stycket gäller inte om arbetstagaren kan förflyttas enligt 8 §.
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Avskedande
7 §. En arbetstagare får avskedas enligt föreskrifter i lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om ordinarie domare tillämpas dock regeringsformens
föreskrifter om vilka omständigheter som får läggas till grund för åtgärden.
Ett avskedande skall vara skriftligt för att vara giltigt.
Förflyttning
8 §. En arbetstagare får förflyttas till en annan statlig anställning med fullmakt. En förflyttning till en anställning hos en annan myndighet får bara ske
om arbetsuppgifterna är likartade eller om arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställningen.
I fråga om ordinarie domare skall dock tillämpas vad som sägs om förflyttning i regeringsformen.
Skiljande från arbetsuppgifter
9 §. En arbetstagare vid polisväsendet, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan eller Försvarets
radioanstalt får skiljas från sina arbetsuppgifter enligt 31 § lagen (1994:260) om
offentlig anställning.

Avstängning och läkarundersökning
Avstängning
10 §. En arbetstagare får avstängas från arbetet
1.om ett förfarande inleds som syftar till att han skall avskedas,
2. om en åtgärd vidtas för att åtal skall väckas mot honom för en gärning som
kan antas medföra avskedande,
3. om han inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och detta beror
på sjukdom eller något jämförligt, eller
4. om han inte följer ett beslut om läkarundersökning enligt 11 §.
Läkarundersökning
11 §. Om en arbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande
och det är sannolikt att den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller något jämförligt förhållande, får beslutas att arbetstagaren skall undersökas av en
läkare som anvisas honom.
Förhandlingsskyldighet
12 §. Föreskrifterna om förhandlingsskyldighet i 11–14 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas, när det gäller beslut om
avstängning enligt 10 § eller läkarundersökning enligt 11 §.
Om det meddelas beslut om avstängning och arbetstagare är fackligt organiserad, skall myndigheten genast underrätta den lokala arbetstagarorganisation
som arbetstagaren tillhör om beslutet.
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Skadestånd
13 §. Om en myndighet i ett ärende om avstängning eller läkarundersökning
bryter mot någon föreskrift i denna lag om handläggningen av ett sådant ärende eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om omröstning, skall föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas.
I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 § tredje stycket samma lag.

Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet
14 §. En ordinarie domare är skyldig att utföra arbetsuppgifterna i en motsvarande eller högre anställning som domare vid den domstol där han är anställd.
En ordinarie domare är skyldig att tjänstgöra tillfälligt i en annan domstol vid
sådan handläggning där flera lagfarna domare deltar. Tjänstgöringsskyldigheten
gäller
1. för en rådman i tingsrätt, som ledamot i en annan tingsrätt inom samma
hovrättsområde,
2. för en rådman i länsrätt, som ledamot i en tingsrätt eller en hovrätt,
3. för ett kammarrättsråd, som ledamot i en hovrätt.

Statens ansvarsnämnd
15 §. Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om avskedande, avstängning och
läkarundersökning när det gäller ordinarie domare samt andra arbetstagare som
regeringen bestämmer.
Första stycket gäller inte justitiekanslern, justitieråd och regeringsråd.

Verkställighet av beslut
16 §. Ett beslut om skiljande från anställningen på grund av ålder eller sjukdom enligt 5 eller 6 § eller om förflyttning enligt 8 § får inte verkställas, förrän
beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.
Ett beslut om avstängning gäller omedelbart.
Ett beslut om läkarundersökning enligt 11 § får inte läggas till grund för en
avstängning enligt 10 § 4, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

Rättegång
17 §. Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.
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Föreskrifter om handläggningen av mål om avskedande, avstängning eller läkarundersökning av justitieråd eller regeringsråd finns i regeringsformen.
18 §. I en tvist om tillämpningen av 5 § får domstolen för tiden fram till dess
att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att anställningen skall
upphöra, när arbetstagaren har uppnått den ålder då han enligt nämnda paragraf
är skyldig att avgå.
I en tvist om ett avstängningsbeslut får domstolen för tiden fram till dess att
det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte
skall gälla.
19 §. När Högsta domstolen i enlighet med regeringsformen eller någon annan lag prövar frågor om skiljande från, anställningen, avstängning eller läkarundersökning, skall handläggningen ske på det sätt som föreskrivs för tvistemål. Vid omröstning skall föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas.
20 §. Om en arbetstagare vill söka ändring i ett beslut om skiljande från anställningen på grund av ålder eller sjukdom enligt 5 eller 6 §, förflyttning enligt 8 § eller läkarundersökning enligt 11 §, skall han väcka talan inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.
21 §. Talan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern om ändring av
ett beslut om avstängning enligt 10 § 1 eller 2 skall väckas inom tre veckor från
det att beslutet meddelades.

Övergångsbestämmelser:
se SFS
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:308
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Lag om facklig
förtroendemans ställning
på arbetsplatsen
SFS 1974:358
1 §. Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation
att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor
som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor.
Med arbetstagarorganisation avses i denna lag organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal för de arbetstagare som berörs av förtroendemannens verksamhet.
Lagen tillämpas på en facklig förtroendeman då organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget. I förhållande till förtroendemannen
bestämmer organisationen när lagen skall gälla för honom.
2 §. Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den
bestämmelsen. Även avvikande bestämmelse i annan författning än lag gäller,
om den avser fråga om företrädesrätt till fortsatt arbete eller förläggning av ledighet för facklig förtroendeman, vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, eller facklig
förtroendeman hos riksdagen eller dess verk.
Avtal som innebär att en facklig förtroendemans rättigheter enligt denna lag
inskränks är ogiltigt i den delen. Avvikelse får dock göras från 1, 5–7, 8 §§ första stycket, och 9 a § första och andra styckena med stöd av kollektivavtal som på
arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som
central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet.
3 §. En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt
uppdrag.
Om uppdraget avser en annan arbetsplats än förtroendemannens egen, är arbetsgivaren på den arbetsplatsen skyldig att låta förtroendemannen få tillträde
och vara verksam i den omfattning som behövs för uppdraget. Verksamheten får
dock inte medföra betydande hinder för arbetets behöriga gång.
Förtroendemannen skall ges tillfälle att disponera lokal eller annat utrymme
på den egna arbetsplatsen som fordras för det fackliga uppdrag som utförs där.
4 §. Facklig förtroendeman får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget har upphört
skall arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om
arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft fackligt uppdrag.
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5 §. Uppkommer fråga om ändring av facklig förtroendemans arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, skall arbetsgivaren minst två veckor i förväg
varsla den lokala arbetstagarorganisationen och underrätta förtroendemannen.
Föreligger hinder härför, skall varsel och underrättelse i stället lämnas så snart
det kan ske. Skyldighet att lämna varsel och underrättelse föreligger ej vid sådan ändring som utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och icke försämrar hans möjligheter att fullgöra det fackliga uppdraget.
Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om åtgärd som avses i första stycket. Sådan överläggning skall påkallas senast en vecka efter det att varsel eller underrättelse
lämnades. Har överläggning påkallats, får arbetsgivaren icke vidtaga den tilltänkta åtgärden förrän tillfälle till överläggning har lämnats.
6 §. Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.
Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn
till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.
Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.
7 §. Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens
egen arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.
Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamhet som avser förtroendemannens egen arbetsplats förläggs till annan tid än förtroendemannens ordinarie arbetstid, skall ersättning utgå till förtroendemannen som om han hade utfört arbete för arbetsgivarens räkning.
Även uppkomna merkostnader skall ersättas, om de beror på arbetsgivaren.
Om anställningsförmån enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall med sådan tid likställas tid som avses i första och andra styckena.
8 §. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall facklig förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd,
ges företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild betydelse för den fackliga
verksamheten på arbetsplatsen. Kan förtroendemannen endast efter omplacering
beredas fortsatt arbete, gäller som förutsättning för att han skall ges företräde att
han har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete.
Uppsägning som sker i strid med första stycket skall på yrkande av förtroendemannen förklaras ogiltig. Härvid skall 34 § andra och tredje styckena, 37, 39,
40 och 42 §§ samt 43 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd
gälla.
9 §. Uppkommer tvist om tillämpning på en facklig förtroendeman av 1, 3,
4, 6 eller 7 § eller 8 § första stycket eller kollektivavtalsbestämmelse som med
stöd av 2 § andra stycket har trätt i stället för 1, 6, eller 7 § eller 8 § första stycket, gäller den lokala arbetstagarorganisationens mening om lagens eller kollektivavtalets rätta innebörd intill dess tvisten har slutligt prövats. I kollektivavtal
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som har trätt i lagens ställe kan föreskrivas att arbetstagarpartens bestämmanderätt i stället skall tillkomma huvudorganisationen.
Utan hinder av första stycket kan arbetsgivaren vägra sådan ledighet som
äventyrar säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller därmed
jämförliga intressen.
9 a §. En arbetsgivare som enligt 3 § andra stycket är skyldig att ge en facklig
förtroendeman tillträde till en arbetsplats och låta förtroendemannen vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda arbetstagarorganisationen om
tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas till förtroendemannen.
I sådana fall tillämpas 21 § andra och tredje styckena lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Vad en facklig förtroendeman har fått kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycket får förtroendemannen trots
tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för arbetstagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten.
I fråga om den som utövar ett uppdrag enligt 3 § andra stycket på en arbetsplats i det allmännas verksamhet tillämpas 10 kap. 11--14 §§ och 12 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för bestämmelserna i
första och andra styckena.
10 §. Åsidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller kollektivavtalsbestämmelser som har trätt i lagens ställe skall han utge, förutom lön
och andra anställningsförmåner vartill facklig förtroendeman är berättigad, ersättning för uppkommen skada. Vid bedömande om och i vad mån skada har
uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarorganisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhållande till organisationens förtroendemän
samt till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den föranlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal som har trätt i lagens ställe och
har insett eller uppenbarligen borde ha insett felaktigheten. Detsamma gäller
om organisationen icke vidtager skäliga åtgärder för att hindra facklig förtroendeman från ett motsvarande förfarande eller om organisationen icke söker förebygga skada av ett felaktigt förfaringssätt. Facklig förtroendeman kan icke åläggas att utge skadestånd eller återbära erhållen lön för facklig verksamhet som
han har bedrivit med organisationens godkännande.
Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt,
kan skadeståndet jämkas.
10 a §. Om en facklig förtroendeman eller en ledamot i styrelsen för en arbetstagarorganisation bryter mot den tystnadsplikt som avses i 9 a § första och
andra styckena eller obehörigen utnyttjar kunskaper som förtroendemannen eller styrelseledamoten har fått under sådan tystnadsplikt, svarar arbetstagarorganisationen för den skada som uppkommer. I ett sådant fall följer inte ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
11 §. Den som vill fordra skadestånd enligt denna lag skall underrätta motparten om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträffade. Har inom
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den tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan
väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall
skall talan väckas inom åtta månader från skadans uppkomst.
Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på lön och
andra anställningsförmåner enligt denna lag eller kollektivavtal som har trätt i
lagens ställe.
Iakttages ej vad som föreskrives i första och andra styckena, är talan förlorad.
12 §. Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister. Sådant mål skall handläggas skyndsamt. Detsamma gäller mål om kollektivavtal som har trätt i lagens ställe.
Utan hinder av 9 § kan arbetsdomstolen meddela förordnande i tvistefrågan
för tiden intill dess tvisten har slutligt prövats. Yrkande om sådant förordnande
får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig.

Övergångsbestämmelser:
se SFS
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Lag om rättegången i
arbetstvister
SFS 1974:371
1 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §. Denna lag äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal
och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
(arbetstvister).
Gemensamt med arbetstvist får handläggas även annan tvist mellan samma
eller olika parter, om rätten med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. När skäl därtill föreligger, kan rätten
åter särskilja målen.
2 §. Denna lag tillämpas ej på
1. mål som enligt lag får upptas endast av viss tingsrätt eller som skall handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i rättegångsbalken,
2. mål som skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen
(1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan föres i samband med åtal
för brottet,
4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals rätta innebörd.
Lagen skall inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen
(1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller
1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om kollektivavtal,
2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning.
Lagen skall inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i
lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.
3 §. Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal
hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses i
31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten skall
avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen,
göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligt
- lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller
- diskrimineringslagen (2008:567).
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2 kap. Domstolarna i arbetstvister
1 §. Arbetsdomstolen skall som första domstol uppta och avgöra tvist som
väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som själv
slutit kollektivavtal, om målet gäller
1. tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet,
2. arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete som
avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bunden av.
Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller.
Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläggas
även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domstolen med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning
lämplig. När det föreligger skäl, kan domstolen åter särskilja målen.
Arbetsdomstolen är alltid behörig att som första domstol ta upp och avgöra
en tvist om stridsåtgärd som avses i 41 och 41 b §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
2 §. Annan arbetstvist än som avses i 1 § skall upptagas och avgöras av tingsrätt.
Talan som avses i 1 § och som föres av arbetsgivare, som själv slutit kollektivavtal, eller av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation för egen del får väckas
vid tingsrätt i stället för vid arbetsdomstolen. Är svarande organisation, eller
skulle enligt 4 kap. 5 § andra stycket organisation har stämts in om tvisten hade
väckts vid arbetsdomstolen, får det dock ske enbart med stöd av sådant avtal som
anges i 10 kap. 16 § rättegångsbalken.
I arbetstvist enligt första eller andra stycket får arbetsgivaren sökas vid rätten
i den ort där arbetstagaren har sitt hemvist.
3 §. Arbetsdomstolen är överrätt vid överklagande i mål som enligt 2 § tagits
upp av tingsrätt.
Att i visst fall ett beslut som meddelats av annan myndighet än tingsrätt kan
överklagas hos Arbetsdomstolen följer av lagen (1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt.
Arbetsdomstolen prövar klagan över domvilla i fråga om tingsrätts avgörande i mål som avses i 2 § och i fråga om de avgöranden av annan myndighet som
avses i andra stycket. Frågor om resning och återställande av försutten tid beträffande sådana avgöranden prövas av Högsta domstolen.
4 §.

Mot arbetsdomstolens dom eller beslut får talan ej föras.

5 §. Har talan väckts vid tingsrätt av medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och kan organisationen enligt 1 § och 4 kap. 5 § föra denna talan
vid arbetsdomstolen, skall organisationen beredas tillfälle att uppge om den vill
föra talan där. Detsamma gäller när tvist om kollektivavtal väckts vid tingsrätt
av den som har varit medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som
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slutit avtalet. Förklarar därvid organisationen att den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall målet överlämnas dit.
Har i annat fall än som avses i första stycket mål, som enligt 1 § skall upptagas och avgöras av arbetsdomstolen, väckts vid tingsrätt, skall det på yrkande av
part överlämnas till arbetsdomstolen. Har målet avgjorts av tingsrätt och därifrån fullföljts till arbetsdomstolen, skall det på yrkande av part företagas till
handläggning som om talan hade väckts där.
I fall som avses i första eller andra stycket skall talan anses väckt vid arbetsdomstolen, när ansökan om stämning inkom till tingsrätten.
6 §. Har talan väckts vid arbetsdomstolen av medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, eller i tvist om kollektivavtal av den som varit medlem i
organisation som slutit avtalet, och förklarar ej organisationen att den vill föra
talan där enligt 1 § och 4 kap. 5 §, skall målet på yrkande av part hänvisas till
tingsrätt som är behörig. Detsamma gäller om arbetsdomstolen i annat fall finner sig icke vara behörig enligt 1 § att pröva talan som har väckts där.
Meddelas i arbetsdomstolen beslut, varigenom viss tingsrätt förklaras icke
vara behörig att upptaga mål som har väckts vid tingsrätten, skall arbetsdomstolen på yrkande av part hänvisa målet till annan tingsrätt som är behörig.
Har skilda domstolar genom beslut som vunnit laga kraft funnits obehöriga,
skall arbetsdomstolen, om den finner någon av dem vara behörig, på ansökan av
part hänvisa målet till den tingsrätt som bort upptaga målet. Sådan ansökan
skall göras inom en månad från den dag då det sist meddelade beslutet vann laga
kraft.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller ej, om domstols bristande behörighet
beror på att målet ej skall handläggas enligt denna lag.
7 §. Finner hovrätt eller högsta domstolen att dit fullföljt mål rätteligen skulle ha fullföljts till arbetsdomstolen, skall målet överlämnas till denna domstol.
Finner arbetsdomstolen att dit fullföljt mål rätteligen skulle ha fullföljts till
hovrätt, skall arbetsdomstolen överlämna målet till vederbörande hovrätt.
8 §. Mot beslut varigenom mål överlämnats till arbetsdomstolen får talan ej
föras. Har annan domstol än högsta domstolen överlämnat målet, skall arbetsdomstolen, om den finner sig icke vara behörig, visa målet åter till den domstol
som överlämnat det.

3 kap. Arbetsdomstolens sammansättning m.m.
1 §. Arbetsdomstolen består av högst fyra ordförande, högst fyra vice ordförande samt sjutton andra ledamöter.
Ledamot skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan ledamot
tar säte i Arbetsdomstolen, skall han eller hon ha avlagt domared.
För annan ledamot än ordförande ska det finnas högst tre ersättare. Det som
sägs i denna lag om ledamot gäller även ersättare, om inte annat särskilt anges.
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Ordförande anställs med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i domstolen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.
2 §. Ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter utses bland personer som ej kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.
Ordförande och vice ordförande skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv.
De tre andra ledamöterna skall ha särskilt insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.
3 §. Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen Svenskt
Näringsliv, två efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två
efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.
Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande
tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.
Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till föreskrivet antal.
4 §. Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ordförandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i ordförandes ställe
endast vid handläggning som avses i 7 §.
Är annan ledamot än ordförande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder
ledamot eller ersättare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses ledamöter
som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket ha utsetts på samma sätt.
Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföranden
i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.
5 §. Ledamot har rätt att bli entledigad, om särskilda omständigheter föranleder det. Avsägelse av uppdraget prövas av regeringen. Avgår ledamot, förordar
regeringen annan för återstoden av den tid, för vilken ledamoten varit utsedd.
Därvid äger bestämmelserna i 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning.
Ledamot som avgått är skyldig att deltaga i fortsatt behandling av mål, i vars
handläggning han förut har deltagit.
6 §. Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt högst sex och lägst fyra
andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § ska högst tre och lägst en delta.
Av de ledamöter som avses i 3 § ska högst fyra och lägst två delta, lika många
för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.
Arbetsdomstolen är även domför med ordförande samt en ledamot för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.
1. vid huvudförhandling i mål som saknar betydelse för ledning av
rättstillämpningen och även i övrigt är av enklare slag,
2. vid avgörande av mål utan huvudförhandling,
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3. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
4. vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling.
Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare
1. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
2. vid handläggning som avses i andra stycket 2 eller 4, om prövningen i väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.
Vill någon ledamot vid handläggning enligt andra eller tredje stycket att ett
mål ska avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den sammansättning
som föreskrivs i första stycket, gäller ledamotens mening.
6 a §. I mål där ett yrkande helt eller delvis grundas på ett sådant förhållande
som avses i diskrimineringslagen (2008:567) gäller bestämmelserna i andra-fjärde styckena i stället för 6 §.
Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt fyra andra ledamöter. Av de
ledamöter som avses i 2 § ska tre delta. Av de ledamöter som avses i 3 § ska en
för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. Domstolen får dock ha
en sammansättning med en ordförande och sex andra ledamöter enligt 6 § första stycket, om parterna i målet begär det.
Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare
1. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
2. vid sådan handläggning som avses i 6 § andra stycket 2 eller
4, om prövningen i väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.
Vill någon ledamot vid handläggning enligt tredje stycket att ett mål ska avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den sammansättning som föreskrivs i andra stycket med en ordförande och fyra andra ledamöter, gäller ledamotens mening.
7 §. Ordförande får ensam på arbetsdomstolens vägnar företaga förberedande
åtgärder samt
1. meddela beslut om avskrivning,
2. pröva yrkande om kvarstad,
3. meddela beslut om avvisande av mål, om det är uppenbart att rättegångshinder föreligger,
4. avvisa bevisning enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken,
5. avvisa ny omständighet eller nytt bevis enligt 50 kap. 25 § tredje stycket
rättegångsbalken,
6. hänvisa mål till behörig tingsrätt enligt 2 kap. 6 § första stycket,
7. meddela tredskodom,
8. meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivits,
9. stadfästa förlikning,
10. utdöma vite som har förelagts part eller någon annan i rättegång.
8 §. Förberedande åtgärder och sådan handläggning som avses i 7 § 1 kan
enligt ordförandes uppdrag också utföras av annan lagfaren tjänsteman vid domstolen, vilken förordnats därtill av domstolen.
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Därutöver kan även handläggning som avses i 7 § 6--10 enligt ordförandes
uppdrag utföras av sådan annan lagfaren tjänsteman vid domstolen, som efter att
ha vunnit tillräcklig erfarenhet förordnats därtill av domstolen.
9 §. Finner arbetsdomstolen vid överläggning till dom eller beslut den rådande meningen avvika från rättsgrundsats eller lagtolkning som den senast antagit, kan domstolen i den sammansättning som föreskrives i 6 § första stycket
förordna att målet eller viss i målet uppkommen rättsfråga skall avgöras av domstolen i dess helhet.
När mål eller viss däri uppkommen fråga avgöres av arbetsdomstolen i dess
helhet, skall alla ledamöter eller ersättare för dem deltaga i avgörandet.
Avgörande som avses i andra stycket kan fattas utan huvudförhandling.
10 §. Närmare bestämmelser om arbetsdomstolens organisation och verksamhet meddelas av regeringen.

4 kap. Rättegången i arbetsdomstolen
Allmänna bestämmelser
1 §. Arbetsdomstolen skall sammanträda på den ort där domstolen har sitt
säte. Sammanträde kan även hållas på annan ort, om det av särskilda skäl är påkallat. Sammanträde skall hållas så ofta det behövs för arbetet.
2 §. Omröstning till dom eller beslut sker i den ordning som arbetsdomstolen bestämmer.
3 §. Dom skall meddelas så snart det kan ske. Den skall underskrivas av dem
som deltagit i avgörandet. Kopia av domen skall utsändas till parterna samma
dag som domen meddelas.
Vad som i första stycket föreskrivits om dom gäller också slutligt beslut.
4 §. Berättelser som lämnas vid huvudförhandling under förhör i bevissyfte
behöver inte dokumenteras.
Rättegången i arbetsdomstolen som första domstol
5 §. I tvist om kollektivavtal kan organisation, som slutit avtalet, väcka och
utföra talan vid arbetsdomstolen för den som är eller har varit medlem i organisationen. I annan arbetstvist som anges i 2 kap. 1 § kan arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet väcka och utföra talan vid arbetsdomstolen för medlem i organisationen. Vad som finns föreskrivet om part beträffande jävsförhållande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall även gälla den för vilken organisationen för talan.
Vill någon föra talan vid arbetsdomstolen mot medlem eller förutvarande
medlem i organisation som avses i första stycket, skall i motsvarande fall som
anges där även organisationen instämmas. Organisationen kan därvid svara på
medpartens vägnar, om denne ej själv utför sin talan.
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Vad som i denna paragraf sägs om organisation gäller även om sammanslutning av flera sådana organisationer. Med medlem avses därvid såväl de anslutna
organisationerna som deras medlemmar.
6 §. Talan, som ej innefattar yrkande att motparten skall förpliktas att fullgöra eller underlåta något, skall avvisas om det ej är av avsevärd betydelse för
käranden eller den för vilken organisation för talan att sådan fastställelsetalan
prövas.
7 §. Talan får ej upptagas till prövning av arbetsdomstolen förrän förhandling, som kan påkallas enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller som anges i kollektivavtal, har ägt rum rörande tvistefrågan.
Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket lagen
om medbestämmande i arbetslivet och ej heller tvist huruvida stridsåtgärd vidtagits i strid mot lag eller kollektivavtal eller tvist om påföljd för sådan åtgärd.
Har i fall som avses i 43 § lagen om medbestämmande i arbetslivet överläggningsskyldighet ej fullgjorts, får arbetsdomstolen dock ej pröva tvisten förrän så
skett.
Utan hinder av första och andra styckena får talan upptagas till prövning, såvitt gäller fråga om förordnande för tiden intill dess lagakraftägande dom eller
beslut föreligger i målet. Sedan en sådan prövning har skett, skall målet förklaras vilande i avbidan på att förhandling eller överläggning rörande tvistefrågan
enligt första eller andra stycket slutförts. Innan sådan förhandling eller överläggning slutförts får målet icke slutligt prövas.
Har förhandling eller överläggning som avses i första eller andra stycket ej ägt
rum, får talan ändå upptagas till prövning, om mot förhandlingen eller överläggningen förelegat hinder, som icke berott av käranden.
8 §. Den som vill väcka talan vid arbetsdomstolen skall hos domstolen göra
skriftlig ansökan om stämning på motparten.
Förekommer inte anledning att avvisa ansökan, skall domstolen utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet. Svaranden får föreläggas att skriftligen avge svaromål enligt 42 kap. 7 § rättegångsbalken vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom.
9 §. Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.
Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för muntlig förberedelse eller underlåter svaranden att följa föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom
gäller vad som föreskrivs i 44 kap. 1, 2 och 7 a §§ rättegångsbalken. Finner domstolen med hänsyn till tvistens art eller andra omständigheter i målet att yrkande om tredskodom inte bör meddelas, skall domstolen om den andre parten
yrkar det i stället vidta åtgärder för fortsatt förberedelse, om detta kan antas vara
till gagn för utredningen, eller sätta ut målet till huvudförhandling. Framställs
inte sådant yrkande av parten, skall målet avskrivas.
Underlåter svaranden vid skriftlig förberedelse att komma in med svaromål,
och har inte föreläggande som avses i andra stycket meddelats honom, sätts målet ut till huvudförhandling, om inte fortsatt förberedelse kan antas vara till
gagn för målets utredning.
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10 §. Sedan förberedelsen avslutas, skall arbetsdomstolen företaga målet till
avgörande så snart det kan ske.
Målet avgörs efter huvudförhandling. Domstolen får dock avskriva eller avvisa mål, meddela tredskodom och dom över yrkande, som medgivits eller eftergivits, samt stadfästa förlikning utan att hålla huvudförhandling.
Domstolen får även i annat fall än som avses i andra stycket företa mål till avgörande utan huvudförhandling, om part begär det och domstolen med hänsyn
till tvistens art och övriga omständigheter finner det lämpligt. Mot parts bestridande får mål dock inte avgöras i denna ordning.
11 §. Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas att
infinna sig personligen om hans närvaro behövs för utredningen. Skall personlig
inställelse ske, kan domstolen förelägga vite.
Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för huvudförhandling gäller vad som föreskrives i 44 kap. 1 § och 2 § första stycket rättegångsbalken. Finner domstolen med hänsyn till tvistens art eller andra omständigheter i målet att yrkande om tredskodom ej bör bifallas, skall domstolen på den
tillstädeskomne partens yrkande i stället företaga målet till förhandling och avgörande. Framställes ej sådant yrkande skall målet avskrivas.
Kallelse till huvudförhandling skall innehålla erinran om att målet utan hinder av parts utevaro kan på yrkande av motparten företagas till förhandling och
avgörande. Erinran om att målet kan avgöras genom tredskodom skall intagas i
kallelsen, om domstolen finner att sådan påföljd för utevaro kan komma i fråga.
Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas snarast
möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av sådant uppskov.
Rättegången i arbetsdomstolen som fullföljdsinstans
12 §. En tingsrätts dom eller beslut får överklagas hos Arbetsdomstolen enligt bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken. Överklagandet skall ske inom
den tid som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 1 § rättegångsbalken.
13 §. Överklagandet skall innehålla uppgifter om
1. det avgörande som överklagas,
2. den ändring i avgörandet som yrkas,
3. grunderna för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska
meddelas,
5. de bevis som åberopas, och
6. vad som ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet.
Vid överklagande av en tingsrätts dom ska klaganden i skrivelsen även ange
om han eller hon vill att det ska hållas ett förnyat förhör med ett vittne, en sakkunnig eller en part eller hållas en förnyad syn.
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14 §. Har tingsrätten avslagit yrkande om förordnande för tiden intill dess
lagakraftägande dom eller beslut föreligger i målet, kan arbetsdomstolen omedelbart meddela sådant förordnande att gälla till dess annorlunda förordnas. Har
tingsrätten bifallit yrkande som nu sagts, kan arbetsdomstolen omedelbart förordna att tingsrättens förordnande inte längre skall gälla.
15 §. Sedan målets beredande avslutats, skall Arbetsdomstolen företaga målet till avgörande så snart det kan ske.
Avser överklagandet en tingsrätts dom, får målet avgöras utan huvudförhandling, om någon muntlig bevisning inte skall tas upp och inte heller något
annat särskilt skäl föranleder att huvudförhandling hålls.
Avser överklagandet ett beslut, avgörs målet utan huvudförhandling.
16 §. Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas att
infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall personlig inställelse ske, kan Arbetsdomstolen förelägga vite.
Uteblir klaganden från sammanträde för huvudförhandling, förfaller överklagandet. En upplysning om detta skall tas in i kallelsen till sammanträdet. Har
överklagandet förfallit, kan klaganden hos Arbetsdomstolen ansöka om återupptagande av målet enligt 50 kap. 22 § rättegångsbalken.
Uteblir motparten företas målet till förhandling och avgörande utan hinder av
hans utevaro, om hans närvaro inte är av betydelse för målets handläggning eller
utredning. En upplysning om detta skall tas in i kallelsen till sammanträdet.
Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas snarast
möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av sådant uppskov.

5 kap. Övriga bestämmelser
1 §. Vad som föreskrives i 4 kap. 7 § äger motsvarande tillämpning i arbetstvist som med stöd av 2 kap. 2 § väckes vid tingsrätt.
Förekommer anledning att kollektivavtal, som slutits av andra än parterna i
målet, har betydelse för prövning av tvisten i målet, skall de parter som slutit
kollektivavtalet beredas tillfälle att yttra sig i målet.
2 §. I mål som handlägges enligt denna lag kan förordnas att vardera parten
skall bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.
Kostnad för sådan förhandling eller överläggning som avses i 4 kap. 7 § och
grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller på kollektivavtal ersättes ej som rättegångskostnad.
Skyldighet för flera medparter att ersätta rättegångskostnad i mål, som upptagits av arbetsdomstolen som första domstol, skall fördelas mellan dem efter
vad som är skäligt med hänsyn till deras förhållande till saken och rättegången.
3 §. I allt varom i denna lag ej är särskilt föreskrivet gäller i tillämpliga delar
vad som i rättegångsbalken eller annan författning är föreskrivet om rättegången i tvistemål, vari förlikning om saken är tillåten. Därvid skall beträffande rät46
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tegången i arbetsdomstolen som första domstol tillämpas vad som är föreskrivet
om rättegången i tingsrätt. I fråga om rättegången i arbetsdomstolen som fullföljdsinstans tillämpas vad som är föreskrivet om rättegången i hovrätt. I fråga
om de icke lagfarna ledamöterna i arbetsdomstolen tillämpas 12 kap. 3 § andra
stycket rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser:
se SFS
•
Ändringar införda t.o.m. SFS: 2008:932.
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Lag om arbetsgivares
kvittningsrätt
SFS 1970:215
1 §. Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på
arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen
(lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.
Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran gäller i tillämpliga delar i fråga om kvittning mot fordran på pension som arbetsgivare är skyldig att
utge till förutvarande arbetstagare.
2 §. Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande.
Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till
betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.
3 §. Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar
och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller
avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.
För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett
att utgöra ersättning för särskilda kostnader.
Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan
medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller
godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet är att anse som central arbetstagarorganisation. Arbetsgivare som är
bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbetstagare
som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.
4 §. Kvittning enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal får ske
endast mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår
för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av hur stor del av lönefordringen som skall vara skyddad mot kvittning.
5 §. Skatteavdrag har företräde framför kvittning enligt denna lag. Detsamma gäller utmätning av lön för sådan fordran som har företrädesrätt enligt 7 kap.
14 § utsökningsbalken, om utmätningen har beslutats innan lönefordringen förfallit till betalning.
Är arbetsgivarens fordran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt 3 § och
vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som han ålagts att innehålla genom beslut
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om utmätning av lön för en fordran som inte har företrädesrätt enligt 7 kap. 14
§ utsökningsbalken, beslutar kronofogdemyndigheten om beloppets fördelning
mellan arbetsgivaren och utmätningssökanden efter fordringarnas storlek.
I övrigt får kvittning ej åberopas mot beslut om utmätning av lön.
Kronofogdemyndighetens beslut enligt andra stycket får överklagas hos
tingsrätten utan inskränkning till viss tid. Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.
6 §. Innan kvittning får ske enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal, skall arbetsgivaren från kronofogdemyndigheten inhämta besked
om hur stor del av lönefordringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning. Upphör arbetstagarens anställning utan föregående uppsägningstid, får
arbetsgivaren hålla inne lönebelopp till dess kronofogdemyndighetens besked
föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröjligen begära sådant
besked.
7 §. Innan kronofogdemyndigheten meddelar beslut som rör arbetsgivarens
framställning enligt 6 §, skall myndigheten breda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.
Mot kronofogdemyndighetens beslut får talan ej föras. Kronofogdemyndigheten kan ändra beslutet, om anledning därtill förekommer.
8 §. Kvittar arbetsgivare mot arbetstagares lönefordran i annat fall eller i
vidare mån som är medgivet enligt denna lag eller åsidosätter han vad som
åligger honom enligt 6 §, är han skyldig att ersätta arbetstagaren uppkommen
skada.
Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas även till
omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade rätt att kvitta
eller var hans förfarande eljest ursäktligt, kan skadeståndet jämkas efter vad som
finnes skäligt.
9 §. Mål vari är tvist om arbetsgivares rätt till kvittning mot arbetstagares
lönefordran handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
Gör arbetsgivare i mål om lönefordran invändning om kvittning eller väcker
han genkäromål om motfordran, får målet om lönefordran avgöras utan prövning av invändningen eller genkäromålet, om sådan prövning skulle oskäligt
uppehålla prövningen av lönefordran.
•
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2006:683
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Lag om inskränkning i
rätten att överklaga
SFS 1987:439
1 §. När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning
skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller
en förvaltningsmyndighet.
2 §.

Upphört att gälla 1999-12-31.

•
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987, då lagen (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut skall upphöra att
gälla.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 1999:862
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Förordning om statliga
kollektivavtal m.m.
SFS 1976:1021
Tillämpningsområde
1 §. Denna förordning gäller föreskrifter i kollektivavtal och andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller avtalsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.

Slutande av kollektivavtal
2 §.

Kollektivavtal slutes på statens vägnar av Arbetsgivarverket.

3 §. Arbetsgivarverket får till andra myndigheter under regeringen eller till
arbetsgivaren lämna över sådana uppgifter som ankommer på verket.
4 §. Arbetsgivarverket får medverka i förhandling om kollektivavtal som
föres av annan myndighet.
5 §. Huvudavtal och avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden skall slutas under förbehåll om regeringens godkännande.

Uppsägning av kollektivavtal
6 §. Kollektivavtal säges upp av den myndighet som får sluta motsvarande
avtal. Annan myndighet än Arbetsgivarverket skall samråda med arbetsgivarverket innan den beslutar att säga upp kollektivavtal.

Tillämpningen av kollektivavtal
7 §. Myndighet som är bunden av kollektivavtal skall inom yrkesgrupp och
område som avses i avtalet tillämpa detta även på arbetstagare som ej omfattas
av avtalet eller annat tillämpligt kollektivavtal. Gäller mer än ett kollektivavtal
för samma yrkesgrupp och område, bestämmer den myndighet som får sluta kollektivavtal för gruppen och området vilka villkor som skall tillämpas för arbetstagare som ej omfattas av kollektivavtal.
7 a §. När en fråga för en arbetstagare enligt kollektivavtal skall prövas av arbetsgivaren, får ett sådant beslut inte överklagas.
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Beslut om stridsåtgärd
8 §. Beslut om lockout eller annan stridsåtgärd mot arbetstagare hos staten
meddelas av Arbetsgivarverket.

Företrädare för staten i vissa tvister
9 §. Arbetsgivarverket företräder staten såväl vid som utom domstol i tvist
som rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten,
om tvisten skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
Första stycket gäller ej tvist, som avser krav att förmån, som har utgått i anledning av anställning, skall gå åter, om icke kravet grundar sig på kollektivavtal.
I lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i lagen
(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn finns föreskrifter om behörighet för
riksdagens ombudsmän respektive för justitiekanslern att före talan i tvist som
avses i första stycket.

Avslutande bestämmelse
10 §. Arbetsgivarverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i de
frågor som avses i denna förordning eller i kollektivavtal som verket har slutit.
Innan myndighet som företrädare för staten som arbetsgivare utfärdar föreskrift, som rör förhållandet mellan staten och dess arbetstagare och som skall
gälla utanför myndigheten eller dess underlydande organ, skall myndigheten
samråda med Arbetsgivarverket, om inte Arbetsgivarverket bestämmer annat.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2004:921
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Lag om anställningsskydd
SFS 1982:80
Inledande bestämmelser
1 §. Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.
Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor
får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning.
2 §. Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd
av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, skall dessa föreskrifter gälla.
Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas
rättigheter enligt denna lag.
Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5, 6, 22 och 25-27 §§.
Har avtalet inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation,
krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har
slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett sådant kollektivavtal
tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också tillåtet att genom
ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av förmåner som avses i
12 §.
Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40
och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser
1. från 6 b–6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av
– rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter, eller
– rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet,
2. från 30 a §, såvitt gäller besked enligt 15 §, och
3. från 30, 30 a och 31 §§, såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens
rättigheter.
Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhållanden, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket har
träffats för verksamhetsområdet skall tillämpas.
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En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde
stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med
avtalet.
3 §. Vid tillämpning av 5 § andra stycket, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:
1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i
den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.
2. En arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en
verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, får tillgodoräkna sig tiden
hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den senare.
Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.
3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1–2, får arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.
Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § skall anses ha uppnått
den anställningstid som fordras för besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt
25 §.

Anställningsavtalet
4 §. Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning
får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet skall gälla tills vidare.
Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller
arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra
stycket eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.
I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan.
Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 810, 15, 16, 19, 20 och 28–33 §§.
5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
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3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som
vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
5 a §. Har upphävts genom lag (2006:440).
6 §. Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden
är högst sex månader.
Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten
senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en
tillsvidareanställning.
Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.
6 a §.

Har upphävts genom lag (2006:439).

6 b §. Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som
gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare
arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska
förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även
arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg.
Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs.
Första stycket gäller inte heller ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner.
Trots bestämmelserna i första stycket skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare, om arbetstagaren motsätter sig detta.
6 c §. Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är
av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om
anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.
Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter
och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är
en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
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b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens
normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna
för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av
hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.
6 d §. I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands skall arbetsgivaren,
om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan har skett.
Arbetsgivaren skall före avresan även lämna skriftlig information till arbetstagaren om åtminstone
1. anställningstiden utomlands,
2. den valuta i vilken lönen skall betalas,
3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av utstationeringen,
4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt
5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare.
De uppgifter som avses i 2 och 3 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa
frågor.
6 e §. Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren informerat om, eller skulle ha informerat om, skall arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen inom en månad.
6 f §. Arbetsgivaren skall informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får
lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.
Till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning skall informationen, om arbetstagaren begärt det, lämnas direkt till honom eller henne.
6 g §. Arbetsgivaren skall inom tre veckor efter en arbetstagares begäran lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid.
Vid beräkning av anställningstiden skall de särskilda bestämmelserna i 3 §
första stycket tillämpas.
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Uppsägning från arbetsgivarens sida
7 §. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.
En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.
Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att
säga upp arbetstagaren. Detta förbud skall dock inte hindra uppsägningar som
sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.
Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren
personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren
har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt
30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart
på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget
berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt
med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att
omständigheterna får åberopas.
8 §. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig.
I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare
anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.
9 §. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara
skriftlig, om arbetstagaren begär det.
10 §. Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är
det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat
brev till arbetstagarens senast kända adress.
Uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett uppsägningsbesked har sänts i brev enligt
första stycket, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades
till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett
tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

OFR

57

TRYGGHET

Uppsägningstid
11 §. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid
av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är
minst två år men kortare än fyra år,
– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men
kortare än sex år,
– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men
kortare än åtta år,
– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men
kortare än tio år, och
– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa
– när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
– när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om
föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Lön och andra förmåner under
uppsägningstiden
12 §. En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte
får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.
13 §. Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till
förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under
samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att
avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha
förvärvat i annan godtagbar anställning.
14 §. En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden, om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därigenom skulle icke obetydligt försämras.
Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig
ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka
arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.
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Besked om att tidsbegränsad anställning
inte kommer att fortsätta
15 §. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte
kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av
arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En
förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under
de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en
månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.
Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varit
säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren,
inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början,
skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst en månad innan den
nya säsongen börjar.
16 §. Besked enligt 15 § skall vara skriftligt.
I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall
att arbetstagaren vill föra talan om att anställningsavtalet skall förklaras gälla
tills vidare eller yrka skadestånd för brott mot 4 § första stycket. I beskedet skall
vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har
arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall
kunna göras gällande, skall det också anges.
Beskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att
kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.
17 §. En arbetstagare som har fått besked enligt 15 § första stycket har rätt
till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för
att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Avskedande
18 §. Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.
Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren
har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt
30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på
omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget
berott på att han på arbetstagarens begäran eller dennes medgivande dröjt med
underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att
omständigheterna får åberopas.
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19 §. Avskedande skall vara skriftligt.
I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall
iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt
eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.
Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig,
om arbetstagaren begär det.
20 §. Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är
det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat
brev till arbetstagarens senast kända adress.
Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev enligt
första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades
till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett
tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Lön och andra förmåner under permittering
21 §. En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter.
Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.

Turordning vid uppsägning
22 §. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.
Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare
oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till
fortsatt anställning.
Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet
för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin
bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på
samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en
gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär
det senast vid förhandlingar enligt 29 §.
Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare
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med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.
Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
23 §. Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav
har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan
allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.
24 §.

har upphävts genom lag (1984:1008).

Företrädesrätt till återanställning m.m.
25 §. Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta.
Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och
som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning
för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren
sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller
företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.
Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked
lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess
nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter till dess nio
månader har förflutit från den nya säsongens början. Har under de nu nämnda
tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten övergått till
en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall att
den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning
inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på
samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten
gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.
25 a §. En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att
han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst
heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för
företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom
att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den
deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
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Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning
inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.
Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 §
andra stycket.
26 §. Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 §
eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt
25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre
anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.
Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.
27 §. Har besked om företrädesrätt till återanställning lämnats enligt 8 §
andra stycket eller 16 § andra stycket, kan företrädesrätt inte göras gällande
innan arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren.
En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda den nya anställningen förrän efter skälig övergångstid.
Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen
borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.

Förhandlingar m.m.
28 §. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal
om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall
snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet. Underrättelse skall lämnas även när kollektivavtal tillfälligt inte
gäller.
Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om anställningstiden är högst
en månad.
29 §. I fråga om en arbetsgivares skyldighet att förhandla före beslut om
uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering eller återintagning efter
permittering gäller 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
30 §. En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund
av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen skall underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning skall den
lämnas minst två veckor i förväg. Gäller den avskedande skall den lämnas minst
en vecka i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.
Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen och varslet avser. En förutsättning är dock att överläggning begärs senast
en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades.
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Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning eller
avskedande förrän överläggningen har avslutats.
30 a § En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked enligt 15 § om att en
tidsbegränsad anställning skall upphöra skall samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.
Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.
31 §. En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en
provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med
underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.
Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.
32 §. En arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare, när någon annan
har företrädesrätt till återanställning i verksamheten eller företrädesrätt till en
anställning med högre sysselsättningsgrad, skall först förhandla med den berörda arbetstagarorganisationen på det sätt som anges i 11–14 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet. Detsamma gäller när fråga uppkommer om
vem av flera företrädesberättigade som skall få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Rätt att kvarstå i anställningen till 67 år
32 a §. En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av
den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte annat följer av denna lag.
33 §. Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning
vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år skall arbetsgivaren
skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.
Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får
rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom
om beslutet om sjukersättning.
En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än
en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §.
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Tvister om giltigheten av uppsägningar
eller avskedanden m.m.
34 §. Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om uppsägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsregler.
Uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet, upphör ej anställningen till
följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren får inte
heller avstängas från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett
uppsägningen annat än om det finns särskilda skäl. Arbetstagaren har rätt till
lön och andra förmåner enligt 12–14 §§ så länge anställningen består.
Domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att anställningen
skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som
domstolen bestämmer eller att en pågående avstängning skall upphöra.
35 §. Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens
skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt
på yrkande av arbetstagaren.
Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots
avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.
Har en domstol meddelat beslut enligt andra stycket, får arbetsgivaren inte
avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett avskedandet. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt
12–14 §§ så länge anställningen består.
36 §. Ett anställningsavtal, som har tidsbegränsats i strid mot 4 § första
stycket, skall förklaras gälla tills vidare på yrkande av arbetstagaren.
Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots
avtalet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren har rätt till
lön och andra förmåner enligt 12–14 §§ så länge anställningen består.
37 §. Om en domstol genom lagakraftvunnen dom har ogiltigförklarat en
uppsägning eller ett avskedande, får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren
från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen eller
avskedandet.

Skadestånd
38 §. En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön
och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även
ersättning för skada som uppkommer. En arbetstagare är skadeståndsskyldig
om han eller hon inte iakttar den uppsägningstid som anges i 11 § första
stycket.
Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust som
uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Ersättning för förlust som avser tid efter anställningens upphörande får under alla förhållanden bestämmas till högst det belopp som anges i 39 §.
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Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
39 §. Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en
domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.
Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.
Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader, skall beloppet
likväl motsvara sex månadslöner.

Preskription
40 §. En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning
eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor
efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått
något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket eller
19 § andra stycket, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den
dag då anställningen upphörde.
Om en arbetstagare gör gällande att ett anställningsavtal har tidsbegränsats i
strid mot 4 § första stycket och avser att yrka förklaring att avtalet skall gälla
tills vidare, skall arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta senast en
månad efter anställningstidens utgång.
Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom två veckor efter det förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut.
41 §. Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk
som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om
detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Har en arbetstagare inte fått något
sådant besked om skadeståndstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 §
andra stycket, räknas tiden i stället från den dag då anställningen upphörde. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 4 § första stycket, räknas tidsfristen från
anställningstidens utgång. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 6 f § räknas
tidsfristen från den dag då någon anställdes på den lediga anställningen.
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Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom fyra månader efter det att tiden för
underrättelse gick ut.
42 §. Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i 40 eller 41 §, har parten förlorat sin talan.

Rättegången
43 §. Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister. Mål som avses i 34–36 §§ skall handläggas
skyndsamt.
Ett yrkande om beslut enligt 34 § tredje stycket, 35 § andra stycket eller
36 § andra stycket får inte bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. Om ett dröjsmål skulle medföra risk för skada, får dock domstolen omedelbart bifalla yrkandet att gälla till dess annat beslutats. Beslut som en tingsrätt har meddelat under rättegången får överklagas särskilt.

Övergångsbestämmelser
1993:1496
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
2. har upphävts genom lag (1994:1685).
3. Såvitt avser anställningsförhållanden som råder när denna lag träder i kraft
skall arbetsgivaren, om arbetstagaren begär det, inom två månader därefter lämna sådan information som avses i 6 a §.
4. Bestämmelserna i 7 § tredje stycket och 18 § andra stycket i deras nya lydelse skall bara tillämpas i fråga om omständigheter som arbetsgivaren har fått
kännedom om efter det att den nya lydelsen har trätt i kraft. I annat fall tillämpas bestämmelserna enligt den äldre lydelsen.
5. Äldre föreskrifter om turordning enligt 22 § skall tillämpas i samband med
förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i fråga
om uppsägning på grund av arbetsbrist, om förhandlingen har begärts före lagens ikraftträdande.
1994:1685
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Lagen skall dock inte tillämpas beträffande en övergång av ett företag, en
verksamhet eller en del av en verksamhet som inträffat före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter om turordning enligt 22 § skall tillämpas i samband med
förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i fråga
om uppsägning på grund av arbetsbrist, om förhandlingen har begärts före lagens ikraftträdande.
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1996:1424
1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 juli 1997, i fråga om 5 § andra stycket den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1997.
2. För anställningsavtal som har ingåtts före den 1 januari 1997 gäller 11 § i
sin äldre lydelse.
3. För den som har förvärvat företrädesrätt till återanställning enligt 25 § före
den 1 januari 1997 gäller 25 § i sin äldre lydelse.
4. Vid tillämpning av bestämmelserna om anställningstid i 15 § första stycket och 25 § första stycket bortses från anställningstid före den 1 januari 1995.
2001:298
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.
2. Kollektivavtal, som har ingåtts före lagens ikraftträdande, gäller utan hinder av 32 a § till dess avtalet löpt ut, dock längst till och med utgången av år
2002.
3. Föreskrifter av vilka avgångsskyldighet följer enligt förordningen
(1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, i dess lydelse den 1 januari 2001, tillämpas
utan hinder av 32 a § till dess Pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl.
löpt ut, dock längst till och med utgången av år 2002.
2002:195
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tilllämpas
fortfarande beträffande pension som avser tid före ikraftträdandet.
2006:439
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2006 skall bestämmelserna i den upphävda 6 a § tillämpas i stället för bestämmelserna i 6 c-e §§.
2006:440
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007 gäller 2, 4, 5, 5 a, 6
c, 15, 25 och 25 a §§ i den äldre lydelsen.
3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie enligt 5 § andra stycket skall
även anställningstid som vikarie före den 1 juli 2007 beaktas.
4. Utgår genom lag (2007:390).
2007:389
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För arbetstagare som har sagts upp före den 1 juli 2007 gäller 3 § i äldre
lydelse.
3. Vid bestämmande av skadestånd med anledning av en dom som har meddelats före den 1 juli 2007 gäller 3 och 39 §§ i äldre lydelse.
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2007:391
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller 5 § i sin
äldre lydelse.
3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie skall även anställningstid
som vikarie före den 1 januari 2008 beaktas.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2008:564.
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Anställningsförordning
SFS 1994:373

Förordningens tillämpningsområde
1 §. I denna förordning finns föreskrifter om arbetstagare hos myndigheterna
under regeringen, dock inte affärsverken i fråga om 9 och 10 §§.
Föreskrifterna i 9 § gäller inte lärare, assistenter och amanuenser vid universitet och högskolor.
2 §. Om det i någon annan förordning finns föreskrifter som avviker från denna förordning, gäller de föreskrifterna.

Beslutande myndighet
3 §. Frågor om anställning skall prövas av den myndighet där arbetstagaren
kan komma att bli eller är anställd utom i följande fall:
1. Frågor om anställningens upphörande och frågor om bisyssla som avses i
7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av regeringen när det gäller chefen för en myndighet som lyder omedelbart under regeringen.
2. Frågor om anställningens upphörande och frågor om bisyssla som avses i
7 a-7 c §§ lagen om offentlig anställning när det gäller chefen för en myndighet
som lyder under en annan myndighet handhas och prövas av den överordnade
myndigheten.
3. Beslut enligt 11 § andra stycket lagen om offentlig anställning att en anställning inte skall upphöra meddelas av regeringen.
4. Frågor om skiljande från arbetsuppgifter enligt 31 § lagen om offentlig
anställning prövas av regeringen.
5. Frågor om förflyttning enligt 8 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning till en anställning hos en annan myndighet prövas av regeringen.

Bedömningsgrunder vid anställning
4 §. Vid anställning skall myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten
också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.
5 §. Om arbetsuppgifterna i en anställning är sådana att särskilda krav måste
ställas på den anställdes hälsotillstånd i något visst hänseende, får myndigheten
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meddela föreskrifter om att den som skall anställas för arbetsuppgifterna skall
lämna läkarintyg. När det gäller Försvarsmakten meddelas sådana föreskrifter av
generalläkaren.
Föreskrifter enligt första stycket meddelas efter samråd med Socialstyrelsen.

Förfarandet vid anställningar
6 §. En myndighet som avser att anställa en arbetstagare skall på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan
anmäla det till myndigheten inom en viss tid.
När det gäller en anställning som regeringen skall besluta om efter förslag eller anmälan från en myndighet eller dess chef, skall myndigheten informera om
den lediga anställningen.
Någon information behöver inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det.
7 §. Information om myndighetens beslut om anställning skall lämnas på
myndighetens anslagstavla.
Första stycket behöver inte tillämpas vid
– anställning som beräknas vara högst sex månader,
– anställning av dem som redan är aspiranter hos myndigheten.
8 §. Ett anslag enligt 7 § skall innehålla uppgifter om
1. vilken dag som det sattes upp på anslagstavlan,
2. vad som gäller i fråga om överklagande,
3. de avvikande meningar som har antecknats i protokollet eller i någon annan handling.

Tidsbegränsade anställningar
9 §. En anställning får, utöver vad som följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd, begränsas till att gälla antingen för en bestämd tid eller tills vidare längst till en viss tidpunkt i följande fall:
1. Arbetstagaren får en verksledande eller därmed jämförlig ställning.
2. Arbetstagaren anställs för enstaka, kortvariga perioder.
3. Arbetstagaren anställs för en föreskriven, tidsbestämd aspirantutbildning
eller annan utbildning vid myndigheten.
4. Det finns ett beslut om att myndigheten skall upphöra eller genomgå en
omfattande omorganisation inom två år.

När besked och varsel inte behöver lämnas
10 §. En myndighet behöver inte lämna
1. besked som avses i 15 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, när anställningen har varat högst tre månader i följd,
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2. besked som avses i 15 § andra stycket samma lag, när anställningen har avsett ett semestervikariat eller ett feriearbete,
3. varsel enligt 30 § första stycket eller 30 a § samma lag i fråga om anställning för den som har uppnått pensionsåldern.

Anmälan av bisysslor
11 §. Anmälan av bisysslor enligt 7 d § lagen (1994:260) om offentlig anställning skall ske skriftligt.
12 §.

Har upphävts genom förordning (2001:1017).

Disciplinpåföljd i form av löneavdrag
13 §. När en arbetstagare har meddelats löneavdrag enligt 15 § lagen
(1994:260) om offentlig anställning, bestäms avdraget per dag till 25 procent
av daglönen.
En daglön utgör en trettiondel av månadslönen.

Neutralitet och skyddsarbete vid arbetskonflikter
14 §. En arbetstagare är inte skyldig att utföra arbete som är föremål för en
lockout eller för en tillåten strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd eller för en
lovlig blockad. Den som står utanför arbetskonflikten skall dock fullgöra sina
vanliga arbetsuppgifter.
En arbetstagare är skyldig att utföra skyddsarbete. Som sådant arbete räknas
arbete som behövs för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt
eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom. Lika med
skyddsarbete anses arbete som någon är skyldig att utföra på grund av särskilda
föreskrifter i en lag.

Anmälan till Statens ansvarsnämnd
15 §. Om det uppkommer en fråga om disciplinansvar, åtalsanmälan eller avskedande som skall prövas av Statens ansvarsnämnd, skall detta genast anmälas
till nämnden. Detsamma gäller i fråga om avstängning och läkarundersökning
enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.
En sådan anmälan skall göras av den myndighet som skall pröva frågor om anställningens upphörande.
Första och andra styckena gäller inte den som är chef för en domstol, en arrendenämnd eller en hyresnämnd.
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Särskilda föreskrifter för fullmaktsanställda
Läkarundersökningar
16 §. Innan myndigheten beslutar om en läkarundersökning enligt 11 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, skall myndigheten begära ett yttrande från en läkare huruvida arbetstagaren bör genomgå en sådan undersökning.
När yttrandet har kommit in, skall myndigheten begära ett yttrande i frågan
från Socialstyrelsen, om det inte är uppenbart att det är onödigt.
17 §. Läkarundersökningen utförs av den läkare som Socialstyrelsen utser.
Intyg över undersökningen skall skrivas enligt ett formulär som fastställs av
Socialstyrelsen.
18 §. Om det framgår av läkarintyget att arbetstagaren lider av en sjukdom
eller något liknande, får myndigheten bestämma att arbetstagaren efter en bestämd tid skall lämna ett nytt intyg. Intyget skall vara utfärdat av samma läkare eller av någon annan läkare som har utsetts av Socialstyrelsen.
Flera anställningar
19 §. Den som är anställd med fullmakt får utan särskilt beslut vara ledig för
att ha en tidsbegränsad anställning som omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning. Detta gäller dock inte den som får en verksledande eller därmed jämförlig ställning.
Även i andra fall kan en fullmaktsanställd beviljas ledighet för att ha en anställning som omfattas av nämnda lag. En sådan ledighet får avse högst sex månader, om det inte finns särskilda skäl för längre ledighet.
En myndighets beslut enligt andra stycket får inte överklagas.

Omröstning
20 §. När flera deltar i ett avgörande om anställningens upphörande, disciplinansvar eller åtalsanmälan eller om avstängning eller läkarundersökning enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning skall föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas.
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Överklagande
21 §. En myndighets beslut i anställningsärenden får överklagas hos Statens
överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.
En myndighets förslag om att anställa en arbetstagare eller beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas.
22 §. När information enligt 7 § första stycket skall lämnas om ett anställningsbeslut, räknas tiden för överklagande av beslutet från den dag då informationen lämnades på myndighetens anslagstavla.
23 §.

Har upphävts genom förordning (2001:1017).

24 §.

Har upphävts genom förordning (1999:864).
•

Övergångsbestämmelser
1994:373
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Genom förordningen upphävs
– anställningsförordningen (1965:601),
– inrättandeförordningen (1991:1749,
– tidsbegränsningsförordningen (1991:1750).
3. Äldre föreskrifter tillämpas i fråga om
– förordnanden på tjänster med beteckningen p eller r som har beslutats
före ikraftträdandet,
– långtidsvikariat som har meddelats före ikraftträdandet.
4. En arbetstagare, som enligt äldre föreskrifter är tjänstledig från en fullmaktstjänst för att ha en annan tjänst, får utan särskild prövning fortsätta att
vara tjänstledig för detta ändamål, så länge den senare anställningen varar.
5. Om det i en förordning eller i ett särskilt beslut av regeringen hänvisas till
en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, skall i stället den nya föreskriften tillämpas.
1999:864
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
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2001:1017
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om överklagande
av beslut som meddelats före den 1 januari 2002 gäller dock fortfarande 12 och
23 §§.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2007:837
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Lag om vissa anställnings–
främjande åtgärder
SFS 1974:13

Varsel om driftsinskränkning
1 §. En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2
eller 3 § skall inom den tid som anges där skriftligen varsla Arbetsförmedlingen, om minst fem arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta gäller också om
driftsinskränkningen under en period av nittio dagar kan antas föra med sig att
antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.
2 §. Varsel om sådan driftsinskränkning som kan medföra uppsägning skall
lämnas
1. minst två månader före driftsinskränkningen, om högst 25 arbetstagare berörs av uppsägning,
2. minst fyra månader före driftsinskränkningen, om fler än 25 men högst
100 arbetstagare berörs av uppsägning,
3. minst sex månader före driftsinskränkningen, om fler än 100 arbetstagare
berörs av uppsägning.
2 a §. Ett varsel enligt 2 § skall innehålla all relevant information om de
planerade uppsägningarna och särskilt innehålla uppgift om
1. skälen till de planerade uppsägningarna,
2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,
3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,
och
4. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras och den
tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas.
Så snart som möjligt, dock senast en månad före driftsinskränkningen, skall
arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet med
1. uppgifter om vilka arbetstagare som berörs av uppsägning,
2. relevant information om de förhandlingar som inför uppsägningarna har
förts enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt motsvarande bestämmelser i kollektivavtal, och
3. en kopia av den skriftliga underrättelse som har lämnats till motparten enligt 15 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina
skyldigheter enligt andra stycket.
3 §. Varsel om sådan driftsinskränkning som kan medföra permittering skall
lämnas minst en månad i förväg.
Varsel om driftsinskränkningen skall lämnas minst sex veckor i förväg om en
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arbetstagare som anställts för en viss tid, en viss säsong eller ett visst arbete på
grund av driftsinskränkning inte kan beredas fortsatt anställning i samband med
att den tidigare anställningen upphör eller den nya säsongen skall börja.
3 a §. Ett varsel enligt 3 § skall innehålla uppgift om
1. orsaken till den driftsinskränkning som har föranlett permitteringen,
2. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras, och
3. antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper.
Så snart som möjligt skall arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet med
uppgift om vilka arbetstagare om berörs av driftsinskränkningen.
Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina
skyldigheter enligt andra stycket.
4 §. Har arbetsgivaren inte kunnat förutse de omständigheter som driftsinskränkningen beror på, så lång tid i förväg som anges i 2 eller 3 §, skall varsel
i stället lämnas så snart som möjligt. I de fall som avses i 2 § får varsel aldrig
lämnas senare än en månad före driftsinskränkningen.
5 §.

har upphävts genom lag (1994:1689).

6 §. En arbetsgivare får i stället för att varsla Arbetsförmedlingen om driftsinskränkning underrätta Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren har begärt
eller avser att begära förhandling enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande bestämmelser i kollektivavtal om en sådan
förändring av sin verksamhet som medför eller kan medföra en driftsinskränkning. För att arbetsgivaren skall få förfara på detta sätt i stället för att varsla krävs
att underrättelsen är skriftlig, att den lämnas senast vid den tidpunkt för varsel
som anges i 2–4 §§ samt att arbetsgivaren senast då också lämnar sådana uppgifter som avses i 2 a § första stycket eller 3 a § första stycket.

Åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare
och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
7 §. Arbetsförmedlingen får i den utsträckning Arbetsförmedlingen anser det
påkallat förelägga arbetsgivare att lämna uppgift
1. om arbetsstyrkans storlek och sammansättning med avseende på arbetstagarnas ålder, kön, nationalitet och huvudsakliga arbetsuppgifter,
2. om antalet arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,
3. om förestående förändringar i arbetsstyrkan såsom uppsägningar, permitteringar, omplaceringar eller lediga platser som föranleder nyanställning, samt
4. om förekomsten av tidsbegränsade anställningar.
Föreläggande kan förenas med vite. Innan föreläggande meddelas, skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig.
7 a §.
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8 §. En arbetsgivare är skyldig att överlägga med Arbetsförmedlingen eller
den Arbetsförmedlingen förordnar
1. om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för redan anställda äldre
arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,
2. om åtgärder för att trygga fortsatt anställning åt sådana arbetstagare,
3. om nyanställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt
arbetsförmåga samt om åtgärder för att främja sådan anställning.
Till överläggning enligt första stycket skall förutom arbetsgivaren berörda
arbetstagarorganisationer kallas. Den organisation som arbetsgivaren tillhör
skall kallas till överläggning inför Arbetsförmedlingen. Kallelse av arbetsgivare
kan av Arbetsförmedlingen förenas med vite.
9 §. När det finns skäl till det skall Arbetsförmedlingen, på grundval av vad
som förekommit vid överläggning inför Arbetsförmedlingen enligt 8 §, meddela arbetsgivaren anvisningar i fråga om åtgärder som bör vidtas för att bereda
bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre arbetstagare eller arbetstagare med
nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan därvid uppmana arbetsgivaren
att i samband med nyanställningar öka andelen sådana arbetstagare i arbetsstyrkan i enlighet med vad Arbetsförmedlingen närmare anger.
10 §.

Har upphävts genom lag (2007:401).

11 §. I ärenden om överläggning enligt 8 §, vid anvisningar enligt 9 §, eller
i ärenden som Arbetsförmedlingen tagit upp på anmälan av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ, skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig samt, om
det anses lämpligt, kallas till överläggning inför Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen kan även förelägga arbetsgivaren att förete handlingar
som kan antas ha betydelse för bedömningen av arbetsgivarens personalpolitik.
Kallelse av arbetsgivare till överläggning samt föreläggande att förete handlingar kan förenas med vite.
Innan föreläggande att förete handlingar meddelas, skall arbetsgivaren och
berörda organisationer beredas tillfälle att yttra sig.
12 §. Följer arbetsgivare inte anvisningar som meddelats av Arbetsförmedlingen enligt 9 § och är det med hänsyn till omständigheterna uppenbart att rättelse inte kan åstadkommas på annat sätt, kan Arbetsförmedlingen förordna att
arbetsgivaren inte får anställa andra arbetstagare än dem som Arbetsförmedlingen har anvisat eller godtagit.
13 §. Arbetsförmedlingen kan på framställning av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ ta upp överläggningar med organisationerna inom en bransch eller del därav angående åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan på grundval av vad som förekommit vid dessa överläggningar meddela anvisningar om sådana åtgärder för den bransch eller del därav
som överläggningarna avsett.
Iakttar arbetsgivare inte anvisningar som meddelats med stöd av första styckOFR
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et, kan Arbetsförmedlingen kalla arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer till överläggningar enligt 8 §.
14 §. har upphävts genom lag (1996:1425).

Övriga bestämmelser
15 §. Beträffande den som företräder arbetstagarorganisation i frågor enligt
denna lag och icke omfattas av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen äger 6 kap. 10--14 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160)
motsvarande tillämpning.
16 §. Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). I fråga om uppgifter som en myndighet enligt
förevarande lag lämnar till en företrädare för en arbetstagarorganisation vid
myndigheten eller vid någon annan myndighet gäller 10 kap. 14 § och 12 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen.
17 §. Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att
varsla om driftsinskränkning enligt vad som föreskrives i denna lag, kan åläggas
att utge en särskild varselavgift till staten. Underlåtes varsel under tid, då arbetsgivaren är i konkurs, skall varselavgift i stället utges av den som företräder
konkursboet.
Varselavgift fastställes för varje påbörjad vecka som varsel försummats samt
bestämmes till lägst 100 och högst 500 kronor för varje arbetstagare som beröres av driftsinskränkningen.
Om särskilda skäl föreligger kan varselavgift bestämmas till lägre belopp än
nu sagts. Fullständig befrielse från sådan avgift kan också äga rum.
18 §. Varselavgift ålägges av allmän domstol på talan av Arbetsförmedlingen.
Sådan talan skall väckas inom ett år efter driftsinskränkningen. Försummas det,
är talan förlorad. Lag (2007:401).
19 §. Den som i varsel enligt denna lag eller i underrättelse eller i uppgift
som avses i 6 och 7 §§ uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift, vilken ej saknar betydelse, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.
20 §. Arbetsgivare, som ej iakttager förordnande enligt 12 §, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.
21 §. har upphävts genom lag (1975:743).
22 §. Allmänt åtal för brott som avses i 19 eller 20 § får väckas endast efter
medgivande av av Arbetsförmedlingen.
23 §. Talan om utdömande av vite enligt denna lag förs av Arbetsförmedlingen.
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24 §. Beslut av Arbetsförmedlingen enligt denna lag får överklagas hos regeringen.
25 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsförmedlingen
får föreskriva undantag från 1–12 §§ samt meddela närmare föreskrifter för
tillämpningen av dessa bestämmelser. Sådana undantag eller föreskrifter får
dock inte innebära att mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar.

Övergångsbestämmelser:
se SFS
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2009:414
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Lag om allmän försäkring
(valda delar)
SFS 1962:381

FÖRSTA AVDELNINGEN
Inledande bestämmelser
1 kap. Försäkringens omfattning m.m.
1 §. Den allmänna försäkringen består av sjukförsäkring.
Till sjukförsäkringen hör frågor om rehabilitering.
Till den allmänna försäkringen är frivillig pensionsförsäkring ansluten.
2 §. Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan.
Om allmänt ombud för socialförsäkringen finns särskilda bestämmelser.
3 §. I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som är
försäkrad enligt denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan, m.m.
4 §. Har upphävts genom lag (1999:800).
5 §. Har upphävts genom lag (1999:800).
6 §. Inom den allmänna försäkringen skall de beräkningar, som anges i denna
lag, göras med anknytning till ett prisbasbelopp. Detta belopp skall fastställas
för varje år av regeringen. Regeringen skall också för varje år fastställa ett förhöjt prisbasbelopp enligt tredje stycket.
Prisbasbeloppet räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det
jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året
före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade
prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.
Det förhöjda prisbasbeloppet räknas fram och avrundas på samma sätt som
prisbasbeloppet enligt andra stycket. Därvid skall dock det där angivna bastalet
höjas till 37 144 och multipliceras med samma jämförelsetal.
Om det i lag eller annan författning eller på annat sätt hänvisas till basbelopp
eller förhöjt basbelopp enligt detta lagrum skall därmed avses prisbasbelopp respektive förhöjt prisbasbelopp.
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22 kap. Om rehabilitering och rehabiliteringsersättning
1 §. En försäkrad har möjligheter till rehabilitering och rätt till rehabiliteringsersättning enligt vad som anges i detta kapitel.
2 §. Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till att återge den som har
drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv
genom förvärvsarbete.
Rehabiliteringsåtgärder skall planeras i samråd med den försäkrade och utgå
från dennes individuella förutsättningar och behov.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
särskilda föreskrifter om rehabilitering när det gäller en försäkrad som inte är
bosatt här i landet.
3 §. Den försäkrades arbetsgivare skall efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast skall kunna klarläggas och även i övrigt medverka
därtill.
Arbetsgivaren skall också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).
4 §. Den försäkrade skall lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans behov av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.
5 §. Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamhet enligt denna lag.
Försäkringskassan skall i samråd med den försäkrade se till att hans eller hennes behov av rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Försäkringskassan skall, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med hans eller hennes arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt arbetsmarknadsmyndigheterna
och andra myndigheter som kan vara berörda. Försäkringskassan skall därvid
verka för att dessa, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder
som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
Försäkringskassan skall se till att rehabiliteringsinsatser påbörjas så snart det
av medicinska och andra skäl är möjligt.
6 §. Om den försäkrade behöver en rehabiliteringsåtgärd, för vilken ersättning kan utges enligt detta kapitel, skall Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan. Planen skall såvitt möjligt upprättas i samråd med den försäkrade.
Rehabiliteringsplanen skall ange de rehabiliteringsåtgärder som skall komma
i fråga och vem som har ansvaret för dem, en tidsplan för rehabiliteringen samt
uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra rehabiliteringen. Planen skall
även innehålla uppgift om den beräknade kostnaden för ersättning under rehabiliteringstiden.
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Försäkringskassan skall fortlöpande se till att rehabiliteringsplanen följs och
att det vid behov görs nödvändiga ändringar i den.
7 §. Rehabiliteringsersättning utges när en försäkrad, vars arbetsförmåga till
följd av sjukdom är nedsatt med minst en fjärdedel, deltar i arbetslivsinriktad
rehabilitering som avser att förkorta sjukdomstiden eller att helt eller delvis
förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan.
Rehabiliteringsersättning består av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.
Rehabiliteringsersättning utbetalas efter ansökan av den försäkrade.
Rehabiliteringsersättning utges längst till och med månaden före den då den
försäkrade fyller 65 år.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om rehabiliteringsersättning vid utbildning. .
8 §. Hel rehabiliteringspenning utgör för dag det belopp som motsvarar den
försäkrades sjukpenning. Vid beräkningen av rehabiliteringspenningen ska bestämmelserna i 3 kap. 4 § tillämpas. Rehabiliteringspenning utges dock även för
dag som avses i 3 kap. 4 § första stycket 1.
9 §. Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel rehabiliteringspenning.
Om arbetsförmågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre fjärdedelar
utges tre fjärdedels rehabiliteringspenning. Är arbetsförmågan nedsatt i mindre
grad men med minst häften utges halv rehabiliteringspenning. I annat fall utges en fjärdedels rehabiliteringspenning.
Arbetsförmågan ska under tiden för rehabiliteringsåtgärden anses nedsatt i
den mån den försäkrade på grund av åtgärden är förhindrad att förvärvsarbeta.
Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från sådan arbetsförmåga
som den försäkrade nyttjar i samband med förvärvsarbete som utförs med stöd
av 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det inte går att avgöra under vilken tid och till vilket förvärvsarbete nedsättningen av arbetsförmågan är hänförlig ska denna i första hand anses hänförlig till sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap. 2 §.
10 §. Särskilt bidrag utges under rehabiliteringstiden för kostnader som uppstår för den försäkrade i samband med rehabiliteringen. Ytterligare föreskrifter
om sådant bidrag får meddelas av regeringen.
11 §. Den försäkrade skall så snart det kan ske och senast inom två veckor till
Försäkringskassan anmäla sådan ändring av sina förhållanden som är av betydelse för rätten till rehabiliteringsersättning eller för rehabiliteringsersättningens
storlek.
12 §. Bestämmelserna i 3 kap. 12 § och 16 § första–femte styckena tillämpas
även i fråga om rehabiliteringspenning.
13 §. Den som får rehabiliteringsersättning får behålla ersättningen
1. vid kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och
2. vid ledighet på grund av uppehåll i rehabiliteringen enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
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14 §.

har den 1 januari 1992 upphört att gälla (lag 1991:1641).

15 §. Rehabiliteringspenningen skall minskas med det belopp den försäkrade för samma tid får som
1. sjukpenning eller föräldrapenningförmån enligt denna lag,
2. sjukpenning eller livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt någon annan författning, dock inte
livränta till efterlevande samt i övrigt endast till den del ersättningen avser samma inkomstbortfall som rehabiliteringspenningen är avsedd att täcka,
3. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), rekryteringsbidrag enligt
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller ersättning
till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), dock inte till
den del studiestödet är återbetalningspliktigt.
Vad som föreskrivs i första stycket gäller även beträffande motsvarande förmån som utges till den försäkrade på grundval av utländsk lagstiftning.
16 §. Rehabiliteringsersättning enligt detta kapitel får, om omständigheterna motiverar det, dras in eller sättas ned om den försäkrade underlåter att till
Försäkringskassan anmäla sådan ändring av förhållande, som är av betydelse för
rätten till rehabiliteringsersättning eller för rehabiliteringsersättningens storlek.
Om nedsättning eller indragning i andra fall av ersättning som här avses föreskrivs i 20 kap. 3 §.
17 §.

Har upphävts genom lag (2004:781).

Övergångsbestämmelser
SFS 1997:562
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2009:554 är införda
•
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Lag om sjuklön
SFS 1991:1047

Inledande bestämmelser
1 §. En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön).
Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan
lag.
2 §. Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.
Utan hinder av första stycket får avvikelser göras från 8 § andra stycket, 9 §
och 10 a § första och andra styckena genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek enligt 6 § får också bestämmas på det sättet. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även
på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen,
under förutsättning att de sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Förutsättningar för rätt till sjuklön
3 §. Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av
anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och
därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit
frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte.
Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket skall tidigare
anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.
4 §. Sjuklön utges vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Med sjukdom
jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken utgetts sjuklön enligt denna lag eller sjukpenning enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:
265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre lagstiftning och som
fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.
Vid bedömande av om och i vilken utsträckning arbetsförmågan än nedsatt
skall särskilt beaktas om arbetstagaren på grund av sjukdomen är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete.
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4 a § En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön vid sjukdom för sådan
tid som arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
5 §. En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren
1. ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom
dom som har vunnit laga kraft, eller
2. medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön.

Sjuklönens storlek
6 §. För dagar i en sjuklöneperiod enligt 7 § som arbetstagaren gått miste om
lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbetsförmågan
gäller
1. att sjuklön inte utges för den första dagen för vilken sjuklön kan utges enligt 8 § första stycket, och
2. att sjuklönen för de därpå följande dagarna utgör 80 procent av anställningsförmånerna.
Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna till följd av bestämmelserna i första stycket 1 gått miste om sjuklön från arbetsgivaren för sammanlagt
tio dagar, utgör sjuklönen för dag som avses i denna punkt 80 procent av den lön
och andra anställningsförmåner som arbetstagaren gått miste om till följd av
nedsättningen i arbetsförmågan.
Om avvikelse från vad som följer av första stycket 1 föreskrivs i 15 §.

Sjuklöneperioden
7 §. Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga
är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i
sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig
från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod börjar dock senast dag för vilken
arbetstagaren erhåller sådan reseersättning som avses i andra stycket. En sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen upphör.
Som sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten följd
lider av sjukdom som avses i 4 §. Sjukperioden omfattar också tid då arbetstagaren för att underlätta återgång i arbetet i stället för sjuklön erhåller ersättning
för resor till och från arbetet. Detta gäller även dag med reseersättning då
sjuklön inte skulle utgivits enligt 6 § första stycket 1.
Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats skall sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. Vid tillämpning av 6 § skall beaktas dagar i den tidigare sjuklöneperioden.
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Sjukanmälan m.m.
8 §. Sjuklön skall inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren
fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen skall dock avse sådana förmåner från
och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört.
Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för mistade förmåner under tid från
och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om
arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under denna tid genom
intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift
om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan skall den första ersättningsdagen eller den tidigare
dag för vilken sjuklön inte utges enligt 6 § första stycket 1 anses som sjukanmälningsdag.
Finns det ett beslut enligt 10 § är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön
om arbetstagaren inte iakttar vad som har ålagts honom i beslutet.
9 §. Arbetstagaren skall lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han
eller hon varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan varit nedsatt på
grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av bestämmelserna i
16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Försäkran behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäkran.
10 §. Försäkringskassan skall, under förutsättning att det finns särskilda skäl
som talar för det, självmant eller på framställning av arbetsgivaren ålägga arbetstagaren att genom intyg av läkare eller tandläkare styrka nedsättningen av
arbetsförmågan
1. från och med en tidigare dag än sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen i en pågående sjukperiod, eller
2. från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod.
Ett beslut enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.
Ett beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, om inte något annat anges
i beslutet eller bestäms av en domstol som prövar beslutet.
10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 § första stycket
1 eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt 10
§ första stycket 2. En begäran som gäller kommande sjukperioder får inte avse
längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken
sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens begäran skall vara skriftlig.
Har arbetstagaren utan godtagbart skäl underlåtit att lämna ett intyg i enlighet med begäran enligt första stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att utge
sjuklön för den del av den aktuella sjuklöneperioden för vilken det saknas sådant
intyg.
Om en fråga som avses i första stycket regleras i ett kollektivavtal som avses
i 2 § andra stycket, tillämpas inte bestämmelserna i första och andra styckena.
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11 §. Försäkringskassan får företa sjukkontroll under sjuklöneperioden genom att
1. göra förfrågan hos arbetstagaren, hans arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna behövliga uppgifter, och
2. besöka arbetstagaren.
Försäkringskassan får utan hinder av sekretess lämna ut uppgift till arbetstagaren om vad som framkommit vid sjukkontroll enligt första stycket, under
förutsättning att uppgiften behövs för ställningstagande till arbetstagarens rätt
till sjuklön under sjuklöneperioden. Uppgiften får avse huruvida arbetstagarens
arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens omfattning.

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare
12 §. Arbetsgivaren skall till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har
gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan skall göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt. I anmälan skall uppgift lämnas om
1. arbetsgivares organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer,
2. arbetstagarens personnummer eller samordningsnummer, och
3. det datum när sjuklöneperioden började.
Om anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskada finns föreskrifter i lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Särskilt högriskskydd
13 §. Försäkringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt
högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Ett sådant beslut får meddelas om den sökande har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod
1. kan antas medföra ett större antal sjukperioder, eller
2. medför risk för en eller flera längre sjukperioder.
Ett beslut som avses i första stycket får även meddelas för en sjukperiod när
den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen (1995:831) om
transplantation m.m. har rätt till sjuklön till följd av ingrepp för att ta till vara
det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp.
För den som avses i första stycket 1 och andra stycket skall 15 och 16 §§
tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första stycket 2 skall endast 16 § tillämpas.
Ett beslut enligt första och andra styckena skall avse den sökandes samtliga
anställningar. Ett beslut enligt första stycket skall gälla från och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos Försäkringskassan eller från och med den
senare kalendermånad som anges i beslutet. Detta beslut gäller till och med den
dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills vidare. Beslutet
skall upphävas om villkoret enligt första stycket andra meningen 1 eller 2 inte
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längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs skall Försäkringskassan på lämpligt
sätt underrätta arbetsgivaren om detta.
14 §. En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande
över undersökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för ärendets
bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och för utlåtande
över undersökningen lämnas ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen
(1962: 381) om allmän försäkring i enlighet med föreskrifter som meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
15 §. Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket gäller för
arbetsgivaren, utges sjuklön till arbetstagaren även för dag som avses i 6 § första stycket 1.
16 §. En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till
ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
för de kostnader för sjuklön som han har haft för arbetstagaren enligt denna lag.
Utbetalning görs av Försäkringskassan efter skriftlig ansökan av arbetsgivaren.
Ersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tolv månader före ansökningsmånaden.

Försäkring mot kostnader för sjuklön
17 §. En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalenderår
inte beräknas överstiga 130 gånger det för året gällande prisbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan försäkra sig hos Försäkringskassan för kostnader för sjuklön enligt denna lag. Vid beräkningen av de
sammanlagda lönekostnaderna bortses från avgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt från skatt enligt
lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Regeringen
meddelar närmare föreskrifter om villkor för försäkringen.
17 a §.

Har upphävts genom lag (2004:1241).

17 b §.

Har upphävts genom lag (2004:1240).

Tystnadsplikt
18 §. Den som i en arbetsgivares personaladministrativa verksamhet genom
intyg av läkare eller tandläkare, vilket har lämnats arbetsgivaren på grund av
denna lag, eller genom försäkran som avses i 9 § fått kännedom om en enskilds
hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt får inte obehörigen röja vad
han eller hon sålunda fått veta.
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Föreskriften i första stycket medför inte någon inskränkning i den skyldighet
att lämna uppgifter som följer av lag eller förordning.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället föreskrifterna i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).

Ansvar
19 §. En arbetsgivare som inte fullgör sin skyldighet enligt 12 § döms till
böter.
Om ansvar för den som bryter mot 18 § första stycket finns föreskrifter i
brottsbalken.

Ersättning från försäkringskassan vid tvist om sjuklön
20 §. Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvisten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande föreligger, kan
Försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är försäkrad för
sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, besluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser skall utges från sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring.
21 §. Ersättning enligt 20 § lämnas, om det finns sannolika skäl för att arbetstagaren har rätt till den begärda sjuklönen eller del därav och fordran är obetald och förfallen till betalning. Ersättning lämnas inte för sjuklön som har förfallit till betalning tidigare än tre månader före ansökningsmånaden.
22 §. Ersättning enligt 20 § lämnas inte om staten svarar för arbetstagarens
fordran hos arbetsgivaren enligt lönegarantilagen (1992:497).
23 §. Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett
belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till sju och en halv gånger prisbasbeloppet.
24 §. I den utsträckning som ersättning enligt 20 § har utbetalats inträder
Försäkringskassan i arbetstagarens rätt enligt denna lag mot arbetsgivaren.
Om arbetstagaren har mottagit ersättning enligt 20 § och därefter har erhållit den omtvistade sjuklönen eller del därav, skall ersättningen i motsvarande utsträckning återbetalas.
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Försäkringskassans handläggning
25 §. Har upphävts genom lag (2004:788).
26 §. I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11,
13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:
20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,
20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.

Bestämmelser om rättegången m.m.
27 §. Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag
handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller om nedsättningens
omfattning.
28 § De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut som finns i 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om
beslut enligt 10 eller 13 §§, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 §§ eller 24
§ andra stycket, samt
beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.
Vidare skall föreskrifterna i 20 kap. 11-13 §§ samma lag om överklagande av
Försäkringskassans eller domstols beslut tillämpas på motsvarande sätt i fråga
om
beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 a eller
20 §§ eller 24 § andra stycket, samt beslut enligt 17 §, om beslutet innebär att
arbetsgivaren inte får teckna försäkring.
I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.
•

Övergångsbestämmelser:
se SFS
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2009:448.
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Arbetsmiljölag
SFS 1977:1160
1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde
1 §. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
2 §. Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för
en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska
fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.
I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Arbetsmiljöverket i stället gälla Transportstyrelsen. Vad som sägs om en arbetsgivare i
denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med redare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande inflytande över fartygets
drift.
Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare
finns bestämmelser i 3 och 5 kap.
Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma
att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451).
En bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att göra information om kemiska ämnen och beredningar tillgänglig finns i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG. Lag (2008:1387).
2 a §. Bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket, 2 och 3 §§ samt 3 kap. 4 §
andra stycket gäller utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. I övrigt gäller lagens bestämmelser utländska fartyg endast i den mån regeringen föreskriver det. Lag (2003:365).
3 §. Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas
1. den som genomgår utbildning,
2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret.
De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även vid
tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om dem som genomgår utbildning
OFR

91

ARBETSMILJÖ
finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 §§, 7 kap.
13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §.
I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.
4 §. För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag tillämplig
i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.
För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har anvisats av socialnämnd är denna lag tillämplig i den utsträckning som framgår av
4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).
För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i den utsträckning
som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket andra
meningen, gäller även utomlands framgår av 1 a och 2 §§ lagen (1999:568) om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.
5 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från denna lag.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet
1 §. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur
och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav.
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.
Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt
och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.
2 §. Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och
säker miljö.
3 §. Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.
92

OFR

ARBETSMILJÖ
4 §. De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.
Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand,
explosion, elektrisk ström eller liknande. Lag (2003:365).
5 §. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot
ohälsa och olycksfall.
6 §. Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under
förhållanden som ger betryggande säkerhet.
7 §. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt,
skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom
arbetsgivarens försorg.
Vid fartygsarbete skall den personliga skyddsutrustningen tillhandahållas av
redaren, om inte någon annan som arbetstagaren är anställd hos har åtagit sig
detta ansvar.
8 §. I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och
vila samt för första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.
Fordon för personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.
Om utrymmen, anordningar, åtgärder för hjälp och vård vid olycksfall eller
sjukdom samt kost och vatten för ombordanställda på fartyg finns ytterligare bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
9 §. Om konstruktion och utformning av byggnad är särskilt föreskrivet i
plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd därav meddelade föreskrifter.
10 §. Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och med
stöd av denna meddelade föreskrifter.
Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen
(1998:958) om vilotid för sjömän.
Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen
(2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.
Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

3 kap. Allmänna skyldigheter
1 §. Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas med beaktande av kraven
på arbetsmiljöns beskaffenhet enligt 2 kap.
1 a §. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en
god arbetsmiljö.
2 §. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid
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vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan
följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.
Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.
2 a §. Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på
en god arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som
inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras.
Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.
Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring vilar på honom.
2 b §. Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.
Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
3 §. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att
arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för
att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare
som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en
påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.
Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.
4 §. Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han
skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den
försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för
liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.
Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd
av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas.
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5 §. I fråga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och med
stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar. Detsamma gäller
när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver verksamhet utan att
ha arbetstagare anställd, dock ej om verksamheten bedrives endast av medlemmar av samma familj.
Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig
verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denna lag och med stöd av den
har föreskrivits i fråga om teknisk anordning och ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt arbetsställe.
Av 4 kap. 10 § framgår att föreskrifter får meddelas om skyldigheter även i
andra avseenden.
6 §. Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska
1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet,
2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och
3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med
de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig själv
eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare. Om någon annan har utsetts
befrias dock inte den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete från
ansvar för sådana arbetsuppgifter som anges i första stycket 2 eller 3.
7 §. Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar,
inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det
gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.
7 a §. Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 2 har utsetts för planering och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete,
ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl byggskedet som
brukandet av byggnaden eller anläggningen. Det gäller särskilt då frågor om
planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas. Byggarbetsmiljösamordnaren ska beakta en sådan arbetsmiljöplan och annan dokumentation
som avses i 4 kap. 8 § andra stycket 1-3.
7 b §. Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 3 har utsetts för utförande av ett byggnads- eller anläggningsarbete, ska se till att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället och utföra de uppgifter som framgår av 7 e § 2-5, samt
1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska eller
organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana moment beräknas,
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2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerställa
att den eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler
på ett systematiskt sätt samt följer en arbetsmiljöplan,
3. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet med avseende på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt,
4. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer
ges tillträde till arbetsstället, och
5. organisera de uppgifter som enligt 7 g § ankommer på dem som bedriver
verksamhet på ett gemensamt arbetsställe.
7 c §. Det som sägs i 6 § och i föreskrifter som har meddelats med stöd av 4
kap. 8 § om den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska i stället
gälla en av denne anlitad uppdragstagare i den mån
1. uppdragstagaren har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering
och projektering eller arbetets utförande, och
2. det skriftligen har avtalats att de uppgifter som avses i 6 § och i de anslutande föreskrifterna ska åvila uppdragstagaren vid utförandet av uppdraget.
Om konsumenttjänstlagen (1985:716) ska tillämpas på uppdrag enligt första stycket 1, ska det som sägs i 6 § och i föreskrifter som har meddelats med stöd
av 4 kap. 8 § gälla för uppdragstagaren vid arbetets utförande. Det gäller dock
inte om det skriftligen har avtalats att det som sägs i 6 § och i de anslutande föreskrifterna i stället ska gälla för den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetet.
7 d §. Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter,
är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Om ett fartyg är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter är redaren
ansvarig för samordningen. Har ett fartyg tagits in på ett varv i Sverige är dock
den som svarar för varvsdriften ansvarig för samordningen. Ansvaret för samordning av skyddsåtgärder som föranleds av att ett fartyg är under lastning eller
lossning i en svensk hamn åvilar den arbetsgivare som har ansvaret för detta arbete.
Ansvaret för samordningen enligt första stycket kan överlåtas till någon som
bedriver verksamhet på arbetsstället eller, i fråga om lastning eller lossning av
ett fartyg i svensk hamn, på hamnen eller redaren.
I fråga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket kan de
som bedriver verksamhet där komma överens om att en av dem ska vara ansvarig för samordningen. Det gäller inte för arbetsställen för byggnads- eller anläggningsarbete.
7 e §. Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d §
ska se till att
1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det
gemensamma arbetsstället,
2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället,
3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas,
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4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst
eller vissa arbeten klargörs, och
5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning.
7 f §. Om ett byggnads- eller anläggningsarbete utgör gemensamt arbetsställe med annan verksamhet som avses i 7 d §, tillämpas 6-7 c §§ i fråga om byggnads- eller anläggningsarbetet samt 7 d och 7 e §§ i fråga om den övriga verksamheten.
Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d § ska i
syfte att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden se till att samråd
kommer till stånd med den som har utsetts till byggarbetsmiljösamordnare enligt 6 §.
7 g §. De som samtidigt, eller i tidsmässig anslutning till varandra, bedriver
verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, ska samråda och gemensamt verka för
att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden.
Var och en av dem ska se till att den egna verksamheten och anordningarna
på det gemensamma arbetsstället inte medför att någon som arbetar där utsätts
för risk för ohälsa eller olycksfall.
De som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället
ska följa anvisningar från en byggarbetsmiljösamordnare i fråga om byggnadseller anläggningsarbete och från den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor i övriga fall.
7 h §. Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar ska
se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas vid projekteringen när det gäller såväl
byggskedet som det framtida brukandet samt se till att olika delar av projekteringen samordnas.
8 §. Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett
redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps
ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning.
En teknisk anordning som inte uppfyller kraven i första stycket får visas på
mässor, utställningar eller liknande om det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att anordningen inte får släppas ut på marknaden eller avlämnas för
att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Sätts anordningen i funktion skall tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas mot olycksfall.
Anvisningar för anordningens montering, installation, användning och skötsel samt övriga uppgifter om anordningen som är av betydelse för att förebygga
ohälsa och olycksfall (produktinformation) ska medfölja vid avlämnandet genom
tydlig märkning, i form av handlingar eller på annat sätt. Information av
särskild betydelse för arbetsmiljön ska lämnas vid marknadsföring av anordningen.
9 §. Den som tillverkar, importerar eller överlåter ett ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller
motverka att ämnet vid avsedd användning innebär risk från skyddssynpunkt.
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Vad som sägs i 8 § tredje stycket om produktinformation och information vid
marknadsföring skall gälla även i fråga om ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.
10 §. Den som överlåter eller upplåter en förpackad produkt skall se till att
förpackningen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall.
11 §. Den som installerar en teknisk anordning skall se till att behövliga
skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
12 §. Den som råder över ett arbetsställe skall se till att det på arbetsstället
finns sådana fasta anordningar att den som arbetar där utan att vara arbetstagare i förhållande till honom inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Han
skall även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas
utan sådan risk.
Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet skall
vidta de skyddsåtgärder som behövs i detta arbete.
13 §. I 7 kap. 8 § föreskrivs om skyddsansvar i vissa fall för den som upplåter
en lokal, ett markområde eller ett utrymme under jord för arbete eller som personalutrymme.
14 §.

Har upphävts genom lag (2008:934).

4 kap. Bemyndiganden
1 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga
om tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall,
meddela föreskrifter om
1. villkor för tillverkning, användning samt märkning eller annan produktinformation,
2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda, och
3. förbud mot eller särskilda villkor för eller annan begränsning av utsläppande på marknaden.
2 §. Om det behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet får regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket föreskriva att
tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande
krav fordras
1. innan arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar får användas, och
2. innan tekniska anordningar eller ämnen som kan föranleda ohälsa eller
olycksfall får släppas ut på marknaden, användas eller avlämnas för att tas i bruk.
3 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får
föreskriva
1. att på arbetsställen skall föras en förteckning över där befintliga tekniska
anordningar av vissa slag eller vissa ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
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2. att arbetsgivare skall föra register över arbetstagare som utsätts för exposition som kan medföra ohälsa med uppgift om arbetet och expositionen samt att
arbetsgivare skall till läkare överlämna uppgifter ur registret.
Föreskrifter om undersökning av skyddsförhållandena i ett visst slag av verksamhet och om installation av tekniska anordningar får meddelas i samma ordning.
Arbetstagare skall ges tillfälle att på begäran ta del av de uppgifter i register
enligt första stycket 2. som berör honom eller henne.
4 §. Om det är av särskild betydelse från skyddssynpunkt kan regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket föreskriva förbud att använda arbetsprocesser, arbetsmetoder eller tekniska anordningar eller ämnen
som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.
5 §. Om ett arbete innebär risk för ohälsa eller olycksfall, kan regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket föreskriva om skyldighet
att föranstalta om läkarundersökning eller vaccinering eller annan förebyggande behandling mot smitta av dem som sysselsätts eller skall sysselsättas i arbetet. Föreskrift kan också meddelas om förbud att till arbetet anlita den som vid
läkarundersökning har företett sjuklighet eller svaghet som gör honom särskilt
mottaglig för en sådan risk.
6 §. Om ett arbete medför särskild risk för vissa grupper av arbetstagare, kan
regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket meddela föreskrift om förbud mot att arbetet utförs av arbetstagare, som tillhör en sådan
grupp, eller föreskriva att särskilda villkor skall gälla när arbetet utförs av sådana arbetstagare.
7 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket kan
föreskriva att register skall föras vid läkarundersökning som har föreskrivits med
stöd av 5 eller 6 § med uppgifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultat.
8 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. förhandsanmälan
a) när det gäller skyldighet för den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete att se till att en sådan anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten,
och
b) i övrigt, samt
2. skyldighet att i övrigt göra anmälan eller lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten eller att förvara handlingar som har betydelse från skyddssynpunkt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare
meddela föreskrifter om
1. att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att
a) det upprättas en arbetsmiljöplan,
b) det utarbetas en till projektets art avpassad dokumentation som ska beaktas vid efterföljande arbeten, och
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c) arbetsmiljöplanen och dokumentationen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och de eventuella förändringar som ägt rum,
2. att en byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § ska upprätta eller låta
upprätta en arbetsmiljöplan och utarbeta en sådan dokumentation som avses i 1,
3. att en byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § ska se till att det genomförs nödvändiga anpassningar av en arbetsmiljöplan och sådan dokumentation som avses i 1, och
4. skyldighet att i övrigt upprätta handlingar som har betydelse från skyddssynpunkt.
9 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket kan
meddela föreskrifter i fråga om skyldighet för läkare att hos tillsynsmyndighet
göra anmälan om sjukdom, som kan ha samband med arbete, och att lämna tillsynsmyndighet upplysningar och biträde.
10 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket
får meddela de ytterligare föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet och om allmänna skyldigheter i fråga om arbetsmiljön som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
I samma ordning får meddelas föreskrifter om att den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd skall
följa vad i denna lag och med stöd av den har föreskrivits om skyldigheter i andra avseenden än som framgår av 3 kap. 5 § andra stycket.

5 kap. Minderåriga
1 §.

Med minderårig avses i denna lag den som icke har fyllt aderton år.

2 §. En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår under vilket den minderårige fyller sexton
år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt.
Utan hinder av första stycket får en minderårig som har fyllt tretton år anlitas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.
Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för anlitande av en minderårig
som inte har fyllt tretton år. Sådant undantag får endast avse mycket lätt arbete
av sådant slag att speciella och betydande tillämpningsproblem skulle uppstå,
om inte undantag meddelades.
Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket meddelar föreskrifter i fråga om arbete som avses i andra och tredje styckena.
Särskilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete finns i sjömanslagen (1973:282) och fartygssäkerhetslagen (2003:364).
3 §. En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på sätt som medför
risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den
minderåriges hälsa eller utveckling.
Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket kan
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meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att en minderårig anlitas till
eller utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.
4 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket kan
föreskriva att vid läkarundersökning, som har föreskrivits med stöd av 2 § fjärde stycket eller 3 § andra stycket, skall föras register med uppgifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultatet.
5 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket
meddelar föreskrifter om arbetstidens längd och förläggning för minderåriga
som anlitas till eller utför arbete.

6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.
1 §. Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.
2 §. På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska
det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud).
Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena
kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses.
Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar
vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.
För ett arbetsställe där sådan skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts
får en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning jämförlig
sammanslutning av arbetstagare utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse ett regionalt skyddsombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har
någon medlem på arbetsstället.
Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg ska utses finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
3 §. Finns vid arbetsställe mer än ett skyddsombud, skall ett av ombuden utses att vara huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens
verksamhet.
4 §. Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt
skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §. Skyddsombud på fartyg skall vidare vaka
över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller föreskrifter.
Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid plaOFR
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nering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3
kap. 2 a §.
Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse
för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.
Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.
5 §. Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet
som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningsförmåner.
6 §. Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.
6 a §. Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en
tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren
och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet
pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen
(2003:364) ska meddelas.
Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.
Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder
som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3
kap. 12 §.
Det som i första och andra styckena sägs om skyddsombud ska också gälla för
studerandeskyddsombud som avses i 17 §.
7 §. Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller
hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig
till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås
genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet i
avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam.
Överträds en tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller som
på grund av förordnande enligt 9 kap. 5 § ska gälla omedelbart, kan skyddsombudet avbryta sådant arbete som avses med förbudet.
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Ett skyddsombuds åtgärder enligt första–tredje styckena får även avse arbete
som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet.
För skada till följd av någon åtgärd som avses i denna paragraf är ett skyddsombud fritt från ersättningsskyldighet.
Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg och
om verkan av en sådan åtgärd finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
8 §. Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbets-tagare regelbundet sysselsätts,
ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren
och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med
mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna.
Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till
arbetsgivaren. Finns det ingen sådan organisation utses företrädare av arbetstagarna.
Vid ett arbetsställe där det finns studerandeskyddsombud ska även två av dessa ingå i skyddskommittén. Studerandeskyddsombuden bestämmer själva vilka
av dem som ska ingå i skyddskommittén.
Bestämmelser om hur en skyddskommitté på fartyg ska tillsättas finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
9 §. Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen
i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. En skyddskommitté på fartyg skall vidare vaka
över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller föreskrifter. I skyddskommittén skall behandlas frågor om
1. företagshälsovård,
2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §,
3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.
10 §. Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.
Om ett skyddsombud företräder en arbetstagare som utför arbete på ett arbetsställe över vilket dennes arbetsgivare inte råder är den arbetsgivare som råder över arbetsstället skyldig att låta skyddsombudet få tillträde dit i den omfattning som ombudet behöver för att fullgöra sitt uppdrag.
Skyddsombud får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget upphör skall arbetstagaren
vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor, vilka överensstämmer med eller är likvärdiga med dem som skulle ha rått om han ej hade haft uppdraget.
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11 §. Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot 10 §, skall han ersätta uppkommen skada. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Om
det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt, kan
skadeståndet nedsättas eller helt bortfalla.
Är flera ansvariga för skada, skall skadeståndsskyldigheten fördelas mellan
dem efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
12 §. Den som vill fordra skadestånd enligt 11 § skall underrätta motparten
om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträffade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas
inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan
väckas inom åtta månader från skadans uppkomst.
Första stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om anspråk på anställningsförmåner enligt 5 §.
Iakttages ej vad som föreskrives i första eller andra stycket, är rätten till talan
förlorad.
För skyddsombud på fartyg gäller fartygssäkerhetslagen (2003:364) i stället
för vad som anges i denna paragraf.
13 §. Mål om tillämpning av 10 och 11 §§ handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. I fråga om talan mot arbetstagare
eller, i fall som avses i 10 § andra stycket, mot den som råder över ett arbetsställe
gäller dock vad som är föreskrivet om rättegång i allmänhet.
14 §. I förhållande till arbetsgivare vinner 4--7 och 10--13 §§ tillämpning
när den organisation eller de arbetstagare, som har utsett skyddsombudet, har
underrättat arbetsgivaren om valet eller, om arbetsgivaren icke har kunnat nås,
sänt underrättelse om valet till arbetsstället.
15 §. Det som sägs i 5 §, 10 § första och tredje styckena samt 11-14 §§ ska
tillämpas på motsvarande sätt på en ledamot av en skyddskommitté som inte är
studerandeskyddsombud.
För studerandeskyddsombud ska 10 § första och andra styckena, 11, 12 och
14 §§ tillämpas på motsvarande sätt. För mål om tillämpning av 10 och 11 §§
som rör studerandeskyddsombud gäller det som är föreskrivet om rättegång i
allmänhet.
16 §. Beträffande skyddsombud och ledamot av skyddskommitté, vilka har
utsetts av organisation som avses i 2 § andra eller tredje stycket, äger även lagen
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen tilllämpning.
Har skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté på fartyg utsetts av de ombordanställda, tillämpas lagen som om han eller hon var utsedd av sin lokala arbetstagarorganisation. Det som sägs i denna paragraf gäller dock inte i den mån
ombuds eller ledamots rättigheter enligt detta kapitel eller enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) därigenom skulle inskränkas.
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17 §. De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges
tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med
hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.
Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt när
det gäller
1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,
2. elever i den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande
utbildningar, och
3. elever i vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Elever i grundskolans årskurs 7-9, specialskolans årskurs 7- 10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud.
De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för vuxna än vuxenutbildning för utvecklingsstörda företräds i arbetsmiljöarbetet av
studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.
18 §. Elevskyddsombuden utses av eleverna och studerandeskyddsombuden av
de studerande.
Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för
uppdraget.
Elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget. För elevskyddsombuden gäller dock rätten
till information inte sådana uppgifter som är föremål för tystnadsplikt enligt 7
kap. 13 § första stycket. I fråga om uppgifter som är föremål för sekretess i det
allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7 kap. Tillsyn
1 §. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen följs.
Med undantag för 13 § gäller detta kapitel inte fartygsarbete. Bestämmelser
om tillsyn vid fartygsarbete och inskränkningar i rätten att använda fartyg finns
i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
2 §. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt detta kapitel över att bestämmelsen i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG följs.
3 §.

Tillsynsmyndighet har rätt att efter anfordran erhålla de upplysningar,
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handlingar och prov samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsyn enligt denna lag.
4 §. Den som i sin verksamhet använder en viss produkt eller har uppdragit
åt annan att utföra ett visst arbete är skyldig att på en tillsynsmyndighets begäran lämna upplysning om vem som har levererat produkten eller utför arbetet.
Den som har överlåtit eller upplåtit en teknisk anordning eller överlåtit ett
ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, är skyldig att på en tillsynsmyndighets begäran lämna tillgängliga upplysningar om till vilka produkten
har överlåtits eller upplåtits.
5 §. För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndighet tillträde till arbetsställe och får där göra undersökningar och taga prov. För uttaget prov utgår
ej ersättning.
Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs för utövande av tillsyn enligt denna lag.
Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket kan föreskriva skyldighet att ersätta tillsynsmyndighet sådana kostnader för provtagning och undersökning av prov som har varit skäligen påkallade.
6 §. Om det på ett gemensamt arbetsställe som avses i 3 kap. 7 d § tredje
stycket inte finns någon som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor,
får Arbetsmiljöverket besluta att någon av dem som bedriver verksamhet där ska
ha sådant ansvar.
När det finns särskilda skäl får Arbetsmiljöverket besluta att ansvaret för
samordningen av arbetsmiljöfrågor i fall som avses i 3 kap. 7 d § ska flyttas över
till någon av dem som bedriver verksamhet på det gemensamma arbetsstället.
I fråga om ansvaret för arbetsmiljöfrågor vid byggnads- eller anläggningsarbete enligt 3 kap. 6 § får Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl i beslut
flytta över detta ansvar
1. från en uppdragstagare till den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetet i fall som avses i 3 kap. 7 c §, eller
2. från den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetet till en uppdragstagare i den mån det finns ett sådant uppdrag som avses i 3 kap. 7 c § första stycket 1.
7 §. Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap.
2-12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel meddela de förelägganden eller förbud som behövs
1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska
följas, och
2. för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att rättelse ska ske på dennes bekostnad.
Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken det
krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (1987:10)
men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt avser åtgärden.
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8 §. Om det finns något missförhållande i skyddshänseende beträffande en lokal, ett markområde eller ett utrymme under jord som har upplåtits för arbete
eller som personalutrymme, kan Arbetsmiljöverket meddela förbud enligt 7 §
mot en sådan upplåtelse till dess angiven åtgärd har vidtagits med lokalen,
markområdet eller utrymmet.
Arbetsmiljöverket kan gentemot den som upplåter en lokal, ett markområde
eller ett utrymme under jord för arbete eller som personalutrymme, meddela förelägganden enligt 7 § om undersökning av skyddsförhållandena på platsen.
9 §.

Har upphävts genom lag (2000:764).

10 §. För att säkerställa förbud enligt 7 eller 8 § kan tillsynsmyndighet meddela beslut om försegling eller annan avstängning av anläggning, utrymme eller anordning. Sådant beslut verkställs genom myndighetens försorg.
11 §. Den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8-10 §§ får åläggas att lämna
varningsinformation eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett sådant åläggande ska motsvara vad som anges i 14-18 §§ produktsäkerhetslagen
(2004:451). Vad som där sägs om tillverkare ska dock i stället avse den som har
skyddsansvar enligt 3 kap. 8-10 §§.
Åläggandet ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt.
12 §. Regeringen kan föreskriva att särskilda avgifter skall tagas ut i ärende
enligt denna lag.
13 §. Den som har utsetts till skyddsombud, studerandeskyddsombud eller ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande, en enskilds personliga förhållanden eller förhållande av betydelse för landets försvar.
Har ombudet, ledamoten eller deltagaren utsetts av en sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§, får han eller hon trots tystnadsplikten enligt första stycket lämna uppgift vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att lämna uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren
om tystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten också för denne.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 10 kap. 1114 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
14 §. Tillsynsmyndighet ska till skyddsombud och studerandeskyddsombud
lämna var sin kopia av de skriftliga meddelanden i arbetsmiljöfrågor som lämnas till ett arbetsställe.
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8 kap. Påföljder
Ansvar
1 §. Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd
av 7 kap. 7–9 §§. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har
förenats med vite.
2 §. Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket.
2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1–8 §§ eller
5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §,
3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §.
4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk.
Till ansvar enligt denna bestämmelse skall inte dömas om det för överträdelsen har utfärdats föreskrift om sanktionsavgift enligt 5 §.
3 §. Om ansvar för den som överträder 7 kap. 13 § finns bestämmelser i
20 kap. 3 § brottsbalken.
Förverkande
4 §. Har vid brott som avses i detta kapitel en anordning eller ett ämne använts i strid mot förbud enligt 4 kap. 4 § eller 7 kap. 7 §, skall förverkande ske
av egendomen eller dess värde, om det inte är uppenbart oskäligt.
Sanktionsavgift
5 §. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får
föreskriva att en särskild avgift skall betalas om överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av ett bemyndigande i något avseende som
anges i 4 kap. 1--3 eller 8 § första stycket. Avgiften skall betalas även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
En sådan föreskrift skall ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet skall kunna fastställas direkt med ledning av den
angivna beräkningsgrunden. Avgiften skall vara lägst 1 000 och högst 100 000
kronor.
6 §. Avgiften skall påföras den fysiska eller juridiska person som drev den
verksamhet där överträdelsen skedde.
Avgiften får jämkas eller efterges om det skulle vara oskäligt att påföra avgiften enligt angiven beräkningsgrund.
Avgiften tillfaller staten.
7 §. Frågor om påförande av avgift prövas av förvaltningsrätten efter ansökan
av Arbetsmiljöverket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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8 §. Avgift får påföras bara om ansökan har delgetts den som anspråket riktas
mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.
Ett beslut varigenom någon påförs avgift skall genast sändas till länsstyrelsen.
Avgift skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann
laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet.
Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften skall lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m m. Vid
indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
9 §. Frågor om påförande av avgift får prövas av Arbetsmiljöverket genom avgiftsföreläggande.
Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till en
överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss tid.
Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.
10 §. En påförd avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år
från det att avgörandet vann laga kraft.

9 kap. Överklagande
1 §.

Har upphävts genom lag (2000:764).

2 §. Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
3 §. För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag får
överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något sådant
ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.
Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en arbetstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen. Om talan avser
annat än fartygsarbete krävs att organisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.
För att ta till vara de studerandes intressen i ärenden enligt denna lag får överklagande också göras av ett studerandeskyddsombud.
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4 §. I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen frågor av särskild betydelse, innan verket meddelar beslut i ärendet.
5 §.

En tillsynsmyndighet får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.
•

Övergångsbestämmelser:
se SFS
•
Ändringar införda t.o.m SFS 2009:870
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Arbetsmiljöförordning
SFS 1977:1166
1 §. Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 a § arbetsmiljölagen
(1977:1160) ska 2 kap. 4--6 §§, 7 § första stycket första meningen samt 3 kap.
7d–7g §§ samma lag gälla utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium.

Anmälan om arbetsskada m.m.
2 §. Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud
som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.
Om anmälan om arbetsskada föreskrives även i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.
Föreskrifter om befälhavarens skyldighet att vid fartygsarbete rapportera vissa händelser finns i 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009).
2 a §. Läkare skall till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar, som kan ha samband med arbete och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt, samt lämna verket
upplysningar och biträde.

Förvaring av handlingar
3 §. Skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga och intyg eller journal över kontroll, provning, fortlöpande tillsyn eller undersökning, som
avses i 4 kap. 1 och 2 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), samt övriga handlingar
som har samband därmed skall av arbetsgivare eller den, som yrkesmässigt driver verksamhet utan anställd, hållas tillgängliga under minst fem år räknat från
den dag då handlingen utfärdades. Register som avses i 4 kap. 7 § och 5 kap. 4 §
arbetsmiljölagen skall av arbetsgivare förvaras under minst tio år räknat från den
dag då den sista anteckningen gjordes i registret. Register som avses i 4 kap. 3
§ första stycket 2 skall av arbetsgivaren förvaras under minst fyrtio år räknat från
den dag då expositionen upphörde.
Om verksamheten överlåtes, skall handlingar som avses i första stycket överlämnas till den nya innehavaren.
Arbetsmiljöverket kan enligt 18 § första stycket 3 föreskriva om annan förvaringstid.

Gemensamt arbetsställe
4 §. Den som enligt 3 kap. 7 d § eller 7 kap. 6 § första eller andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder ska
på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta.
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Tillgängliga författningar
5 §. Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen (1977:1160) och denna
förordning finns tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller de övriga författningar som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser
arbetsgivarens verksamhet.
Bestämmelser om vilka författningar som skall finnas tillgängliga ombord på
fartyg finns i 5 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Lokal skyddsverksamhet
6 §. Skyddsombud och ersättare för skyddsombud utses för en tid av tre år,
om ej anställningsförhållandena eller omständigheterna i övrigt påkallar undantag.
Till skyddsombud skall utses person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud skall äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena
inom sitt skyddsområde.
Antalet skyddsombud bestämmes efter arbetsställets storlek, arbetets natur
och arbetsförhållandena. Råder bland arbetstagarna tvekan om vilket antal
skyddsombud, som bör utses vid ett arbetsställe, eller om arbetsställets indelning i skyddsområden, bör före valet samråd ske med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Vid arbetsställe med flera avdelningar bör skyddsombud utses för
varje avdelning eller grupp av avdelningar med likartat arbete. Där arbete bedrives på skift, bör för skiftlag med flera arbetstagare skyddsombud finnas bland
arbetstagarna på varje skift.
Skyddsombud kan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av den organisation
eller de arbetstagare som har utsett ombudet.
I fråga om skyddsombud på fartyg gäller 5 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf.
6 a §. För varje årskurs på grundskolans högstadium och för varje linje och
specialkurs om minst ett år i gymnasieskolan skall två företrädare för eleverna
utses att medverka i skolans skyddsverksamhet såsom elevskyddsombud enligt
6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud med hänsyn till elevernas antal och arbetsförhållanden.
7 §.

Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond.

8 §. Antalet ledamöter i skyddskommitté bestämmes med hänsyn till antalet
arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena. Av ledamöterna skall om möjligt en vara i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. I kommittén bör också ingå ledamot som tillhör styrelsen för lokal organisation av arbetstagare. Vidare skall i kommittén ingå skyddsombud.
Ordförande och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren, om icke
annat överenskommes.
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I fråga om skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 6 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf.
8 a §. En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var tredje månad.
Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för företagshälsovården vara närvarande.
Två av de elevskyddsombud, som har utsetts enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160), får närvara och yttra sig vid skyddskommittésammanträden.
Elevskyddsombuden inom varje skyddskommittéområde bestämmer själva vilken eller vilka som skall företräda dem vid sammanträdet.
9 §. Kan i skyddskommitté företrädare för arbetsgivare och arbetstagare icke
ena sig om beslut, skall på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för
verkets befogenhet.
I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken beslutet skall vara
verkställt.
10 §. Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes skyddsområde och
den tid för vilken ombudet har utsetts, ska snarast möjligt efter förrättat val
skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de arbetstagare
som har förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken person det
nya skyddsombudet ersätter.
Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på annat lämpligt sätt
tillkännage namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.
I fråga om skyddsombud eller skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf.
11 §. Arbetsgivare skall underrätta huvudskyddsombudet eller, om sådant
ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om bygglov som
avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det inte något skyddsombud,
skall underrättelsen lämnas till den organisation som företräder arbetstagarna.
12 §. Arbetsgivare skall underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller
anmälan om sådan verkamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
13 §. Skyddsombud skall under minst två år behålla avskrift av skriftligt
meddelande som ombudet fått av tillsynsmyndighet. Avgår skyddsombudet,
skall avskriften överlämnas till efterträdaren.
På fartyg gäller 5 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället
för denna paragraf.
14 §. Vid övning som leds av Försvarsmakten och vid övning med räddningskår som avses verksamhet under höjd beredskap gäller inte 6 kap. 7 §
arbetsmiljölagen (1977:1160).
14 a §. Kommer riket i krig skall bestämmelserna i 2 kap. arbetsmiljölagen
(1977:1160) tillämpas med beaktande även av totalförsvarets behov. Vidare får
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avsteg göras från bestämmelserna i 5 kap. 2 och 3 §§ arbetsmiljölagen samt från
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, om det är nödvändigt
med hänsyn till totalförsvarets behov. Innan ett sådant avsteg görs skall arbetsgivaren om möjligt samråda med berört skyddsombud. Arbetsmiljöverket skall
underrättas om avsteget så snart det kan ske.
Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig
i gäller efter regeringens förordnande bestämmelserna i första stycket från den
tidpunkt som regeringen bestämmer.

Tillsyn
15 §. Tillsynsmyndigheten ska genom åtgärder som avses i 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Tillsynen ska inriktas på att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att
arbetsmiljökraven tillgodoses. Vid tillsynen ska en helhetsbedömning eftersträvas.
Tillsynsmyndigheten ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen om
den finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen
(2008:486) mot marknadsföring som riktas till arbetsgivare.
I fråga om arbete som utförs i hemmet ska inspektionsbesök ske endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs, eller om det finns någon
annan särskild anledning till det. Motsvarande ska gälla för arbete som utförs av
den som driver verksamhet utan arbetstagare eller utan att ha annan arbetstagare anställd än familjemedlem.
I fråga om tillsyn på fartyg gäller bestämmelser i fartygssäkerhetslagen
(2003:364) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i stället för vad som
sägs i denna förordning.
16 §. Vid förrättning på arbetsställe skall tillsynsmyndighet eller besiktningsorgan, som verkställer kontroll enligt föreskrift av sådan myndighet, kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.
17 §. Har upphävts genom förordning (SFS 1995:482).

Bemyndiganden
18 §. Arbetsmiljöverket bemyndigas att
1. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 1–7 §§ samt 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket, 4 och 5 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i andra fall än som
avses i 1, 2 och 3 §§ denna förordning,
3. i fråga om handlingar, som avses i 3 § denna förordning, meddela föreskrifter om annan förvaringstid än där sägs och om förvaringsplats,
4. meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen,
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5. meddela närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet enligt
2 a §,
6. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,
7. meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av arbetsmiljölagen.
För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela
föreskrifter om gränsvärden.
Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar
Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten.
Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket har
meddelat.
18 a §. Föreskrifter om ledighet för att fullgöra uppdraget som elevskyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1994:1194) finns i
– 6 kap. grundskoleförordningen (1994:1194),
– 6 kap. gymnasieförordningen (1992:394).
– 7 kap. specialskolförordningen (1995:401).
– 6 kap. i särskoleförordningen (1995:206) samt
– 6 kap. förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan.
18 b §. Statens skolverk och styrelserna för universitet och högskolor bemyndigas att för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter för verkställighet av
6 kap. 17 § första stycket arbetsmiljölagen (1977:1160).

Bemyndigande
19 §. Om ansvar vid överträdelse av 1–3 §§ eller föreskrift, som har meddelats med stöd av 18 § första stycket 1–3 denna förordning, föreskrives i 8 kap.
2 § arbetsmiljölagen (1977:1160).
I anslutning till föreskrift, som meddelas med stöd av 18 § första stycket 1–3,
skall upplysas om att överträdelse kan medföra straffpåföljd. Detta gäller dock
inte om det för överträdelsen har utfärdats föreskrift om sanktionsavgift enligt
8 kap. 5 § arbetsmiljölagen.
20 §. Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) eller med stöd därav meddelade föreskrifter sändes
till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller i mål om ansvar enligt 3 kap.
7–10 §§ brottsbalken, när målet rör arbetsgivares eller arbetstagares ansvar för
att ha vållat skada eller ha framkallat fara för anställd.
21 §. Vad som sägs i denna förordning om Arbetsmiljöverket skall i fråga om
fartyg i stället gälla Transportstyrelsen med de undantag som följer av denna paragraf.
I frågor som avser skydd mot ohälsa och olycksfall på fartyg skall Transportstyrelsen i den omfattning som behövs samråda med Arbetsmiljöverket. I fråga
om fartyg som har tagits in på varv i Sverige meddelar Arbetsmiljöverket efter
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samråd med Transportstyrelsen de föreskrifter som behövs i fråga om samordning av skyddsåtgärder. Detsamma gäller i fråga om fartyg i svensk hamn som
är gemensamt arbetsställe till följd av att fartyget är under lastning eller lossning.
Bestämmelserna i 2 § första stycket skall inte tillämpas på örlogsfartyg.
22 §. Den vars verksamhet har varit föremål för tillsyn enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160), skall ersätta tillsynsmyndigheterna för sådana kostnader för undersökning av prov som har varit skäligen påkallade.
För sådan granskning av maskiner, redskap, skyddsutrustningar eller andra
tekniska anordningar, som utförs av Arbetsmiljöverket på uppdrag av den som
avser att överlåta eller upplåta anordningen eller i övrigt för dennes räkning, betalas en avgift som bestäms av verket.
•

Övergångsbestämmelser:
se SFS
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2008:1282.
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Lag om arbetsskadeförsäkring
SFS 1976:380

1 kap. Inledning
1 §. I denna lag finns bestämmelser om försäkring för arbetsskada.
I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m.
2 §.

Arbetsskadeförsäkringen handhas av Försäkringskassan.

2 kap. Om arbetsskada
1 §. Med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada skall anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det.
Som arbetsskada anses inte en skada av psykisk eller psykosomatisk natur som
är en följd av en företagsnedläggelse, bristande uppskattning av den försäkrades
arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed
jämförliga förhållanden.
Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbetet,
om färden föranleddes av och stod i nära samband med arbetet.
Har skada som beror på annat än olycksfall framkallats av smitta, anses den
som arbetsskada i den mån regeringen föreskriver det.
2 §.

Har upphävts genom lag (2002:222).

3 §. Med skada avses i denna lag personskada och skada på protes eller annan
liknande anordning som användes för avsett ändamål när skadan inträffade.
4 §. Skada till följd av annat än olycksfall anses ha inträffat den dag då skadan
visade sig.

3 kap. Ersättning vid sjukdom
1 §. Den försäkrade har vid arbetsskada rätt till samma förmåner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som han eller hon
har rätt till vid annan sjukdom.
2 §. Är någon som avses i 1 § inte berättigad till sjukpenning från sjukförsäkringen eller omfattas inte den skadade i övrigt av sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, har han vid arbetsskada rätt till förmåner
från arbetsskadeförsäkringen i enlighet med vad som skulle ha utgått om 2, 3
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och 22 kap. lagen om allmän försäkring hade varit tillämpliga på honom. Sjukpenning utgår dock inte till arbetstagare som enligt 3 kap. 16 § första stycket
lagen om allmän försäkring har undantagits från rätt till sjukpenning vid sjukdom.
2 a §. För en försäkrad som avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen
(1999:799) eller som i annat fall genomgår yrkesutbildning när skadan inträffar
utges sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen vid sjukdom som efter en tid av
180 dagar efter det att skadan inträffade sätter ned den försäkrades förmåga att
skaffa sig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel.
Sjukpenning enligt denna paragraf utges på grundval av den försäkrades
livränteunderlag som anges i 4 kap. 9-11 §§ och beräknas enligt 3 kap. och 22
kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Sjukpenningen utges dock endast i den mån ersättningen överstiger den sjukpenning den försäkrade är berättigad till enligt 1 eller 2 §.
3 §. I den mån ersättning inte utges enligt 1 eller 2 § ersätter arbetsskadeförsäkringen nödvändiga kostnader för
1. sjukvård utom riket,
2. tandvård,
3. särskilda hjälpmedel.
4 §. En försäkrad som beviljas ersättning för inkomstförlust till följd av arbetsskada skall även ha rätt till särskild arbetsskadeersättning som kompensation för inkomstförlust som avser två sjukdagar. Den särskilda arbetsskadeersättningen beräknas för dag med 80 procent av det livränteunderlag som gäller vid tiden för beslutet, delat med 365.
Om den försäkrade kan visa att han eller hon har haft fler än två sjukdagar
med inkomstförlust under sjukdomsperioder till följd av arbetsskadan har han
eller hon rätt till särskild arbetsskadeersättning för varje sådan dag utöver de två
första med 80 procent av den faktiska inkomstförlusten, dock högst med 80 procent av det i första stycket angivna livränteunderlaget, delat med 365.
Den särskilda arbetsskadeersättningen avrundas för dag till närmaste hela
krontal.
5 §.

Har upphävts genom lag (1993:357).

6 §.

Har upphävts genom lag (1993:357).

7 §. Medför en arbetsskada som har föranlett livränta enligt 4 kap. på nytt
sjukdom, har den försäkrade rätt till sjukpenning, enligt 1–2a §§ om sjukdomen sätter ned hans kvarstående förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete.
8 §.

Har upphävts genom lag (1993:357).

9 §. Ersättning för tandvård enligt 3 § lämnas under förutsättning att tandvården ges av en vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
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10 §. I kostnad för vård m. m. enligt 3 § räknas in nödvändiga utgifter för
resor.
Är den skadade inte sjukförsäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har han rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen för resekostnader i
samband med konvalescentvård i enlighet med vad som skulle ha utgetts om
den lagen hade varit tillämplig på honom.

4 kap. Ersättning vid bestående nedsättning
av arbetsförmågan
Allmänna grunder för ersättning
1 §. En försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa
sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel har, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år, rätt till ersättning i
form av livränta för den inkomstförlust som uppkommer. Livränta utges dock
inte, om förlusten för år räknat understiger en fjärdedel av det prisbasbelopp
som fastställts för det år då livräntan skall börja utges.
Har försäkrad genom arbetsskada fått sin arbetsförmåga nedsatt med mindre
än en femtondel och drabbas han senare av ytterligare arbetsskada, skall livränta bestämmas på grundval av båda skadorna.
2 §. Livränta beräknas på den försäkrades livränteunderlag enligt
5–11 §§ och utgår med så stor andel av detta som motsvarar graden av nedsättning av hans förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete.
3 §. Den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete skall bedömas med beaktande av vad som rimligen kan begäras av honom eller henne med
hänsyn till arbetsskadan, hans eller hennes utbildning och tidigare verksamhet
samt ålder, bosättningsförhållanden och andra sådana omständigheter.
I fråga om äldre försäkrad skall främst tagas hänsyn till hans eller hennes förmåga och möjlighet att skaffa sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han
eller hon har utfört tidigare eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Försäkringskassan skall i samband med beslut om livränta också bedöma om
förnyad utredning av förmågan att skaffa inkomst genom arbete skall göras efter viss tid.
4 §. Livränta utges längst till den månad under vilken den försäkrade fyller
65 år om inte annat anges i andra stycket.
Livränta utges längst till den månad under vilken den försäkrade fyller 67 år,
om skadan inträffar den månad då den försäkrade fyller 65 år eller senare. En
förutsättning för rätt till sådan livränta är att den försäkrade är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Livränteunderlag
5 §. För den som är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring utgörs livränteunderlaget av hans eller hennes sjukpenningOFR
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grundande inkomst enligt 3 kap. 2 § nämnda lag vid den tidpunkt från vilken
livräntan första gången ska utges eller den inkomst som då skulle ha utgjort hans
eller hennes sjukpenninggrundande inkomst, om Försäkringskassan hade känt
till samtliga förhållanden.
Vid tillämpningen av första stycket gäller följande avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Vid beräkningen ska också
andra skattepliktiga förmåner än pengar beaktas. Med inkomst av anställning
likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. Semesterlön
och semesterersättning ska medräknas utan den begränsning som anges i 3 kap.
2 § tredje stycket lagen om allmän försäkring. Inkomst i form av skattepliktiga
förmåner ska värderas på det sätt som är föreskrivet för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Inkomst av sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring ska medräknas.
Vid beräkning av livränteunderlaget får även beaktas ett löneavtal som har
träffats efter den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska utges om avtalet omfattar denna tidpunkt.
6 §. För den som inte är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381)
om allmän försäkring men likväl har inkomst av förvärvsarbete utgörs livränteunderlaget av den inkomst som med tillämpning av 5 §, vid den tidpunkt från
vilken livräntan första gången skall utges, skulle ha beräknats om han hade
varit sjukpenningförsäkrad.
6 a §. Om det redan vid den tidpunkt från vilken livräntan första gången skall
utges är sannolikt att livränteunderlaget skulle bli väsentligen högre eller lägre
vid en senare tidpunkt får ett nytt livränteunderlag fastställas och läggas till
grund för beräkning av livränta vid ett sådant senare tillfälle.
7 § Skall livränta börja utgå sedan avsevärd tid har förflutit efter det att den försäkrade var utsatt för skadlig inverkan i arbetet, får som livränteunderlag brukas annan högre inkomst av förvärvsarbete än den som anges i 5 eller 6 §, om
särskilda skäl talar för det.
7 a §. Om en livränta skall beräknas på nytt efter det år den första gången
skall utges eller om den skall omprövas enligt 12 § skall det livränteunderlag
som anges i 5–7 §§ räknas om med ledning av det särskilda tal som anges i 6
kap. 2 § för varje år efter det år livräntan första gången skall utges.
8 §. I livränteunderlaget skall inräknas delpension enligt lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring, om pensionen utgick vid den tidpunkt från vilken
livräntan skall utges och upphör när livräntan börjar utges.
9 §. Hade den försäkrade ej fyllt 25 år när skadan inträffade, skall livränteunderlaget för tiden efter det han uppnår den åldern utgöras av den inkomst som
han med hänsyn till sin sysselsättning då skadan inträffade sannolikt skulle ha
haft vid 25 års ålder, om skadan ej hade inträffat.
Första stycket har motsvarande tillämpning på försäkrad som när skadan in120
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träffade ej hade fyllt 21 år beträffande livränteunderlaget för tiden mellan 21 och
25 års ålder samt på försäkrad som när skadan inträffade ej hade fyllt 18 år beträffande livränteunderlaget för tiden mellan 18 och 21 års ålder.
10 §. För försäkrad som avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen (1999:799)
eller som i annat fall genomgick yrkesutbildning när skadan inträffade utgörs
livränteunderlaget för beräknad utbildningstid lägst av den inkomst som han eller hon sannolikt skulle ha fått, om han eller hon när skadan inträffade hade avbrutit utbildningen och börjat förvärvsarbeta. Livränteunderlaget för tid efter
utbildningstidens slut utgörs lägst av den inkomst av förvärvsarbete som den
försäkrade då sannolikt skulle ha fått, om skadan inte hade inträffat.
Livränteunderlag enligt första stycket får inte beräknas till lägre belopp än
vad som motsvarar
två gånger prisbasbeloppet för tid före 21 års ålder,
två och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder,
tre gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder.
11 §. Vid beräkning av livränteunderlag bortses från belopp som överstiger
sju och en halv gånger det prisbasbelopp som fastställts för det år då livräntan
skall börja utges.
Omprövning av livränta
12 §. Ett beslut om livränta skall omprövas, om ändring av betydelse har
skett i de förhållanden som var avgörande för beslutet eller om den försäkrades
möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete väsentligen har förbättrats.
Livränta för förfluten tid får dock inte minskas eller dras in.
Ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitetsersättning
enligt 16 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring skall också omfatta sådan
livränta som enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket denna lag samordnats
med ersättningen.
För den tid under vilken en sådan vilandeförklaring gäller skall beslutas om
livränta beräknad utifrån dels det livränteunderlag som legat till grund för bestämmande av livräntan före vilandeförklaringen, dels de inkomstförhållanden
som råder under tiden med vilandeförklaring.
13 § Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första stycket ska följande gälla.
Ett beslut om sjukersättning enligt 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring ska också omfatta sådan livränta som enligt 6 kap. 1 § är samordnad
med sjukersättningen. Därvid ska vad som där sägs om sjukersättning även avse
livränta.

5 kap. Ersättning vid dödsfall
Begravningshjälp
1 §. Har försäkrad avlidit till följd av arbetsskada, utgår begravningshjälp
med belopp som motsvarar 30 procent av basbeloppet vid tiden för dödsfallet.
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Livräntor till efterlevande
2 §. Om en försäkrad har avlidit till följd av arbetsskada, har hans efterlevande rätt till livränta enligt detta kapitel.
Livränta utges i form av barnlivränta till den försäkrades efterlevande barn
och i form av omställningslivränta till den försäkrades efterlevande make.
Med efterlevande make likställs i fråga om rätt till omställningslivränta den
som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med en icke gift försäkrad
vid dennes död och som tidigare har varit gift med eller har eller har haft eller
då väntade barn med den försäkrade.
3 §. Uppbar den försäkrade livränta enligt 4 kap. med anledning av förlust av
arbetsförmågan till följd av skadan, grundas livränta efter honom på hans egen
livränta. Livränta efter annan försäkrad grundas på vad som enligt 4 kap. skulle
ha utgjort livränta till honom vid förlust av arbetsförmågan, om sådan livränta
skulle ha börjat utgå vid tiden för dödsfallet.
Till grund för beräkningen av livränta till efterlevande läggs även pension,
livränta eller annan ersättning som utgick till den försäkrade med anledning av
tidigare arbetsskada, i den mån det är skäligt.
Livränta till efterlevande får inte grundas på högre belopp än som motsvarar
sju och en halv gånger basbeloppet vid den försäkrades död.
Barn
4 §. Barn till en avliden försäkrad har rätt till livränta för tid till och med den
månad då barnet fyller 18 år eller, under de förutsättningar som anges i 2 kap.
2 § andra och fjärde styckena lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, längst till och med juni månad det år då barnet fyller
20 år.
Bestämmelserna i 2 kap. 1 § andra stycket lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn tilllämpas även i fråga om rätt till livränta enligt denna paragraf.
5 §. Livränta till ett efterlevande barn utges med belopp som för år räknat
motsvarar 40 procent av det ersättningsunderlag som anges i 3 §. Är flera barn
berättigade till livränta efter den försäkrade, ökas det nämnda procenttalet med
20 för varje barn utöver det första och fördelas det sammanlagda livräntebeloppet lika mellan barnen.
Efterlevande make
6 §. Rätt till omställningslivränta har efterlevande make under de närmare
förutsättningar och för den tid som anges i fråga om omställningspension i 4
kap. 1–4 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn.
7 §.

Har upphävts genom lag (2000:465).

8 §. Omställningslivränta utges med belopp som, när den försäkrade även efterlämnar barn som har rätt till livränta efter honom enligt denna lag, för år räknat motsvarar 20 och i annat fall 45 procent av det ersättningsunderlag som
anges i 3 §.
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9 §.

Har upphävts genom lag (2000:465).

Gemensamma bestämmelser
10 §. Har försäkrad blivit borta under resa eller i annat sammanhang och kan
det antagas att han har avlidit till följd av arbetsskada, har hans efterlevande rätt
till livränta. Som villkor för utbetalning av livränta får dock krävas förklaring på
heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje underrättelse om den
försäkrade. I fråga om omyndig får sådan förklaring krävas från hans förmyndare. Förklaring kan också infordras av en god man eller förvaltare som har förordnats enligt föräldrabalken.
Visar det sig sedermera att den försäkrade är vid liv eller att han har avlidit av
annan orsak än arbetsskada, upphör rätten till livränta.
11 §. Överstiger livräntorna till de efterlevande efter en försäkrad sammantagna det ersättningsunderlag som anges i 3 §, sätts livräntorna ned proportionellt så att de tillsammans motsvarar detta underlag.
Bestämmelserna i 7 kap. 2 § tredje stycket, 3 och 5 §§ lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tilllämpas även i fråga om
livränta enligt detta kapitel.
12–14 §§.

Har upphävts genom lag (1988:882).

6 kap. Särskilda bestämmelser om ersättning
1 §. Är någon som har rätt till livränta enligt 4 eller 5 kap. samtidigt berättigad till sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring eller efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn med anledning av den inkomstförlust som har föranlett livräntan, utges livräntan endast i den mån den överstiger
sjukersättningen, aktivitetsersättningen eller pensionen.
Om den försäkrade uppbär livränta och vid en senare tidpunkt blir berättigad
till sjukersättning eller aktivitetsersättning för en sjukdom som inte är arbetsrelaterad skall samordningen enligt första stycket göras på följande sätt. Livräntan skall minskas med den andel av ersättningen som svarar mot den andel som
nedsättningen av förmågan att skaffa sig inkomst av arbete till följd av skadan
utgjorde av hel sådan förmåga när livräntan bestämdes.
Har delpension utgått till någon som tillerkänns livränta enligt 4 kap. och avser livräntan samma inkomstförlust som delpensionen, får livränta för förfluten
tid utges endast i den mån den överstiger den delpension som utgått för samma
tid.
Första stycket gäller även i fråga om pension som enligt utländskt system för
social trygghet utgår med anledning av arbetsskadan.
Om bestämmelserna om beräkning av pensionspoäng vid underlåten eller
bristande avgiftsbetalning i 11 kap. 6 § första stycket lagen om allmän försäkring, i detta lagrums lydelse före den 1 januari 1999, eller 4 kap. 8 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har tillämpats för år
efter det då arbetsskadan har inträffat, skall vid tillämpning av denna paragraf
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hänsyn tas till den tilläggspension som skulle ha utgivits om full avgift hade
erlagts.
2 §. En fastställd livränta skall för varje år räknas om med ledning av ett
särskilt tal. Detta tal skall visa den årliga procentuella förändringen av halva den
reala inkomstförändring som beräknats för inkomstindex enligt 1 kap. 5 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med tillägg för
den procentuella förändringen i det allmänna prisläget i juni månad två år före
det år livräntan omräknas och det allmänna prisläget i juni månad året närmast
före det året.
Livräntan får högst omräknas till ett belopp som utgör samma andel av sju
och en halv gånger det för året fastställda prisbasbeloppet som den andel av
livränteunderlaget som svarar mot nedsättningen av förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete enligt 4 kap. 2 §.
3 §. Är arbetsgivare författningsenligt skyldig att utge ersättning vid arbetsskada, har han rätt att enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar erhålla sådan ersättning från arbetsskadeförsäkringen som för motsvarande ändamål tillkommer den försäkrade eller dennes efterlevande, i den mån ersättningen ej överstiger vad arbetsgivaren har utgivit.
4 §. En försäkrad som på anmodan av Försäkringskassan eller med dess samtycke avhåller sig från arbetet i syfte att förebygga att arbetsskada uppstår, återuppstår eller förvärras, har rätt att under tiden få skälig ersättning från arbetsskadeförsäkringen, motsvarande högst hel sjukpenning enligt bestämmelserna i
3 kap. 1–2a §§.
5 §. Under tid då den försäkrade är föremål för sådan behandling eller rehabilitering som avses i 3 kap. 7 b § eller 22 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall hans förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete anses nedsatt
även i den mån åtgärden hindrar honom att förvärvsarbeta.
6 §. Ansökan om ersättning enligt denna lag skall göras inom sex år,
beträffande sjukpenning och livränta från den dag ersättningen avser,
beträffande begravningshjälp från dagen för dödsfallet,
beträffande annan ersättning från den dag då den försäkrade har erlagt det belopp för vilket ersättning begäres.
Om detta försummas, är rätten till ersättning förlorad.
7 §. Bestämmelserna i 3 kap. 17 §, 16 kap. 8 § och 20 kap. 3–7 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring samt 4 kap. 13 § och 7 kap. 7 § lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn om förmåner
som sammanträffar, indragning och nedsättning av ersättning i vissa fall, anmälningsskyldighet, återbetalningsskyldighet, preskription, utmätningsförbud
och rätt till skadestånd har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning från
arbetsskadeförsäkringen.
Vad som sägs i 17 kap. 1 § lagen om allmän försäkring tillämpas även i fråga
om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
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8 §. Sådan livränta som avses i 4 kap. skall inte utges för tid efter det att den
försäkrade sextio dagar i följd varit frihetsberövad på grund av att han eller hon
är
– häktad
– intagen i anstalt eller
– intagen i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga för verkställighet av sluten ungdomsvård. Livräntan skall
åter utges för tid från och med den trettionde dagen före frigivningen. För tid
under vilken den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 56 § lagen (1974:203)
om kriminalvård i anstalt tillämpas i stället bestämmelserna i 9 §.
Utan hinder av första stycket utges livränta för tid under vilken den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 58 § lagen om kriminalvård i anstalt.
Skall livränta inte betalas ut för del av en kalendermånad, beräknas förmånen
för varje dag till en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste
högre krontal.
Försäkringskassan får medge en nära anhörig, som för sitt uppehälle är beroende av den försäkrade, rätt att helt eller delvis uppbära livränta som enligt första stycket annars inte skall utges.
9 §. För varje dag som en försäkrad, som uppbär livränta enligt 4 kap., på
grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453)
skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att Försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt skattbetalningslagen (1997:483), gör avdrag från livräntan när
denna betalas ut. Om den försäkrade samtidigt med livräntan uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionsförmåner enligt 4 eller 6 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, skall
endast ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.
Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av
förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

7 kap. Försäkringens finansiering
1 §. Om avgifter för finansiering av arbetsskadeförsäkringen föreskrivs i
socialavgiftslagen (2000:980).
2 §.

Har upphävts genom lag (2000:984).

3 §.

Har upphävts genom lag (1981:693).

4 §.

Har upphävts genom lag (1981:693).
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8 kap. Övriga bestämmelser
Anmälan om arbetsskada
1 §. Underrättelse om arbetsskada skall beträffande arbetstagare omedelbart
lämnas till den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren var anställd när skadan inträffade. Har skada till följd av annat än olycksfall visat sig först efter det den
försäkrade har upphört att vara utsatt för inverkan som har orsakat skadan, skall
underrättelse lämnas till den arbetsgivare hos vilken den försäkrade senast var
utsatt för sådan inverkan. Finns någon som på arbetsgivarens vägnar förestår arbetet, får underrättelsen i stället lämnas till denne. Beträffande försäkrad som
avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen (1999:799) skall vad i detta kapital
sägs om arbetsgivare gälla rektor eller annan som förestår utbildningen.
Arbetsgivare eller arbetsföreståndare som genom underrättelse enligt första
stycket eller på annat sätt har fått kännedom om inträffad arbetsskada är skyldig
att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Annan försäkrad än arbetstagare skall själv anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Har han avlidit till
följd av skadan, skall anmälan göras av den som har rätt att företräda dödsboet.
Anmälan enligt andra stycket skall göras enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen. Nödvändiga utgifter för läkarutlåtanden ersätts i enlighet med vad
regeringen föreskriver.
2 §. Ansökan om ersättning enligt denna lag skall göras skriftligen hos Försäkringskassan.
Bestämmande och utbetalning av ersättning
3 §. Försäkringskassan ska så snart det kan ske bestämma den ersättning som
skall betalas ut.
Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada ska endast prövas i
den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag eller sjukpenning enligt 3 kap. 4 § första stycket 3 eller 10 a § första stycket 3 lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § nämnda lag om
förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om ersättning
från arbetsskadeförsäkringen.
Beslut som meddelas enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att pröva beslutet.
Lag (2008:481).
4 §. Har upphävts genom lag (2007:1001).
5 §. Ersättning betalas ut i den ordning som regeringen föreskriver. Lag
(2004:480).
Uppgiftsskyldighet m m
6 §. Den som har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen är skyldig
att enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av
denna lag. Är den förmånsberättigade omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för honom, skall uppgifterna lämnas av för126
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myndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren.
7 §. Myndighet, arbetsgivare och uppdragsgivare är skyldiga att på begäran
lämna domstol eller Försäkringskassan uppgift om namngiven person rörande
förhållande som är av betydelse för tillämpningen av denna lag. Arbetsgivare och
uppdragsgivare är även skyldiga att lämna sådan uppgift om arbetet och arbetsförhållandena som behövs för att bestämma ersättningsbelopp.
8 §. Domstol och Försäkringskassan har, i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag, rätt att hos myndighet som har att utöva
tillsyn över arbetsgivares verksamhet begära undersökning av arbetsförhållanden eller att, om särskilda skäl föreligger eller det gäller annan försäkrad än arbetstagare, själva företa sådan undersökning.
9 §. Försäkringskassan får i ärende angående arbetsskadeförsäkring begära att
tingsrätt håller förhör med vittne eller sakkunnig. Ingen är skyldig att inställa
sig vid annan tingsrätt än den inom vars domkrets han vistas. Om förhöret skall
i tillämpliga delar gälla vad som föreskrives om bevisupptagning utom huvudförhandling. Ersättning till den som har inställt sig för att höras utgår med skäligt belopp som rätten bestämmer och betalas av Försäkringskassan.
10 §.

Har upphävts genom lag (1980:237).

Ansvarsbestämmelser
11 §. Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 1 § andra stycket första meningen dömes till böter. Till samma straff dömes arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 7 §.
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt meddelande i
uppgift som skall lämnas enligt denna lag dömes till böter, om ej gärningen är
belagd med straff i brottsbalken eller i bidragsbrottslagen (2007:612). Lag
(2007:614).
Besvär m m
12 §. Bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut har motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag.
13 §.

Har upphävts genom lag (2004:783).

14 §. Regeringen får träffa överenskommelse med främmande makt om utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.
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Övergångsbestämmelser
1976:380
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977, då lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring skall upphöra att gälla. I fråga om skada som har inträffat före
ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser, dock med undantag av 13
§ andra stycket nämnda lag såvitt avser avdrag på sjukpenning vid sjukhusvård.
Vid tillämpning av 26 § andra stycket i den upphävda lagen skall med pension
enligt lagen om allmän försäkring likställas pension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension. Bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket andra meningen och 6 § andra stycket
andra meningen lagen om arbetsskadeförsäkring i bestämmelsernas lydelse före
den 1 juli 1993 skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om sjukpenning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Lag (2000:813).
1986:145
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
2. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas dock
först från och med den 1 januari 1988.
3. Har ett beslut meddelats av en pensionsdelegation och begär den försäkrade att beslutet skall omprövas enligt 8 kap. 12 § jämfört med 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall omprövningen ske i socialförsäkringsnämnd, om omprövningen inte har hunnit slutföras före den 1 januari 1987
eller om begäran om omprövning görs därefter.
4. I fråga om omprövning av beslut av socialförsäkringsnämnd som har meddelats före den 1 januari 1988 gäller äldre bestämmelser.
1987:225
1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.
2. De nya föreskrifterna i 5--5 c och 7 §§ tillämpas första gången på sjukdomsfall som inträffar efter ikraftträdandet.
1988:882
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
2. I fall då rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av en
arbetsskada som har inträffat före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser om sådan livränta i den mån inte något annat sägs nedan.
3. De nya bestämmelserna om livränta till efterlevande barn i 5 kap. 4 § första stycket gäller även i fall då rätten till livränta grundas på dödsfall till följd av
en arbetsskada som har inträffat före ikraftträdandet. Om ett barn, som har fyllt
18 år vid ikraftträdandet, har rätt till livränta enligt 5 kap. vid utgången av år
1989 men inte uppfyller villkoren för rätt till sådan livränta enligt 5 kap. 4 §
första stycket i dess nya lydelse, skall dock i stället för denna bestämmelse
tillämpas 5 kap. 9 § första stycket i dess äldre lydelse.
Vid dödsfall efter ikraftträdandet gäller de nya bestämmelserna i 5 kap. 4 §
andra stycket om rätt till livränta för ett utländskt barn som tagits emot här i
landet i adoptionssyfte även om arbetsskadan inträffat före ikraftträdandet.
4. Efterlämnar den avlidne änka eller med änka jämställd kvinna som är berättigad till livränta enligt äldre bestämmelser skall, även om den arbetsskada
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till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet, vid bestämmandet av livränta till barn efter den försäkrade tillämpas äldre bestämmelser i 5 kap. 10 § i stället för 5 kap. 5 § i dess nya lydelse.
5. I fråga om rätt till livränta för efterlevande kvinnor som är födda år 1944
eller tidigare gäller fortfarande äldre bestämmelser om livränta i 5 kap. 2--8 och
12--14 §§ samt 6 kap. 1 § även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet. I fråga om andra kvinnor än de
som avses i 5 kap. 8 § i dess äldre lydelse är dock en förutsättning för detta att
kvinnan vid utgången av år 1989 var gift med den man efter vilken livräntan
skall utbetalas eller då sammanbodde med honom under sådana förhållanden
som avses i 5 kap. 6 § i dess äldre lydelse.
6. I fall som avses i punkterna 2 och 5 tillämpas bestämmelserna i 10 kap. 4
§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången
av år 1989.
7. Är någon för samma månad berättigad såväl till livränta såsom efterlevande enligt äldre bestämmelser som till omställningslivränta eller särskild efterlevandelivränta, utges endast den sistnämnda förmånen samt, om efterlevandelivräntan enligt äldre bestämmelser är större, sådan livränta i den mån den överstiger omställningslivräntan eller den särskilda efterlevandelivräntan.
8. I fråga om livränta till kvinnor, som är födda år 1945 eller senare och som
med stöd av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring uppbär änkepension enligt lagen
om allmän försäkring efter utgången av år 1989, gäller fortfarande 6 kap. 1 § i
dess äldre lydelse, även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet.
9. Vid tillämpning av 6 kap. 1 § i dess äldre lydelse skall beträffande tilläggspension i form av änkepension hänsyn tas till änkepensionen före sådan samordning som avses i punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
10. Vid tillämpning av 6 kap. 1 § i dess äldre lydelse skall med folkpension i
form av ålderspension och tilläggspension i form av änkepension likställas garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension respektive änkepension
enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
eller lagen (2000:462) om införande av sistnämnda lag.
Vid tillämpningen skall änkelivränta till en kvinna som är född 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta betalas ut
med lägst det belopp som hon hade rätt till i december 2002. Detta belopp skall
anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid förändring av detta.
Lag (2002:1071).
1988:1538
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas på beslut angående
sjukpenningberäkning som meddelas efter ikraftträdandet.
1989:220
1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 5 a § den 1 juni 1989 och beträffande 3 kap. 5 c § den 1 juli 1989.
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2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sjukdomsfall som har inträffat före ikraftträdandet.
1990:158
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 5 § skall fortfarande gälla i fråga om sjukpenning
som avser tid före ikraftträdandet.
1990:163
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § gäller fortfarande om konvalescentvården har
påbörjats före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 8 § gäller fortfarande dels i fråga om sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet, dels i fråga om sjukpenning som avser
tid efter ikraftträdandet om konvalescentvården bekostas av arbetsskadeförsäkringen på grund av övergångsbestämmelsen i 2.
1990:1468
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1402) om
övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar kommit överens om
attunder år 1991 föra över en vårdinrättning till kommunen tillämpas den nya
bestämmelsen från och med den dag övertagandet skedde för dem som vistas vid
vårdinrättningen.
1991:1642
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om minskning av eller avdrag på sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
1991:1978
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om skada som visat
sig före ikraftträdandet.
1992:1698
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser i 2 kap. 1
och 2 §§ gäller för arbetsskador som har inträffat före den dagen och som anmälts till allmän försäkringskassa senast den 30 juni 1993.
1992:1704
Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sjukpenning för tid före den dagen.
1993:331
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.
En försäkrad som fått sitt livränteunderlag fastställt med tillämpning av de
under tiden den 1 januari--den 31 maj 1993 gällande bestämmelserna har rätt
att efter ansökan hos allmän försäkringskassa få sin livränta omprövad enligt de
nya bestämmelserna.
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1993:357
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser
tid före den dagen. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på
beslut som fattats före ikraftträdandet.
1995:900
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Ersättning till arbetstagare som var anställd hos ett affärsverk när arbetsskada inträffade debiteras alltjämt verket om skadan fastställts i lagakraftvunnet
beslut före utgången av juni 1995.
1996:1064
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser tillämpas
fortfarande i fråga om livränta som börjat utges före ikraftträdandet.
1997:566
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser tillämpas
fortfarande på livränta som avser tid före ikraftträdandet.
1998:90
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som
meddelats före ikraftträdandet gäller 8 kap. 4 § i sin äldre lydelse.
1998:678
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Arbetsskadelivränta till en person som är född år 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 hade rätt
till sådan livränta skall betalas ut med lägst det belopp som han eller hon vid
tillämpning av äldre bestämmelser i 4 kap. 4 § hade rätt till i december 2002.
Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid
förändring av detta. Lag (2000:801).
1999:809
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser i 1 kap. tillämpas fortfarande i fråga om skador som
har inträffat före ikraftträdandet.
2000:465
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. I fall då efterlevandes rätt till livränta grundas på en arbetsskada som har
inträffat före ikraftträdandet gäller också, om annat inte sägs i punkterna 3 och
4, fortfarande äldre bestämmelser om sådan livränta. Har dödsfallet inträffat före
utgången av år 2002 gäller dock alltid de äldre bestämmelserna.
3. De nya bestämmelserna om omställningslivränta i 5 kap. 6 § gäller även
om arbetsskadan har inträffat under något av åren 1990-2002 under förutsättning att den efterlevande till följd av dödsfallet inte samtidigt har rätt till änkepension enligt 6 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
4. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall efterlevandelivränta till en efterlevande make, som vid utgången av år 2002 hade rätt till så-
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dan livränta, betalas ut med lägst det belopp som den efterlevande vid tillämpning av de äldre bestämmelserna i samma paragraf hade rätt till i december
2002. Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas
om vid förändring av detta. Skall livräntan omprövas av annan anledning skall
dock de nya reglerna tillämpas. Om livräntan utges med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:882) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall dock punkten 10 i nämnda övergångsbestämmelser tilllämpas. Lag (2002:1072).
5. Äldre bestämmelser om förtidspension i 6 kap. 1 § tillämpas fortfarande
beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. Lag (2001:496).
6. Vid samordning mellan sjukersättning, som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
omvandlats från förtidspension, och livränta enligt denna lag skall utöver den
livränta som överstiger sjukersättningen utges ett tillägg i form av en bruttoförhöjning som svarar mot skillnaden mellan den utbetalda sjukersättningen i
januari 2003 och den förtidspension som skulle ha betalats ut för samma månad
om äldre bestämmelser fortfarande skulle ha varit gällande.
Bruttoförhöjningen anknyts till prisbasbeloppet och omräknas vid förändringar av detta. Om graden av samordning av livräntan och sjukersättningen förändras efter omvandlingen bortfaller bruttoförhöjningen. För bruttoförhöjning
skall i övrigt gälla vad som föreskrivs om garantiersättning i 9 kap. lagen om allmän försäkring. Lag (2001:496).
2000:984
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
2001:299
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.
2. Lagen tillämpas inte i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
2001:495
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tillämpas
fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
2002:222
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap.
2 a § samt 4 kap. 3 och 10 §§ och i övrigt den 1 januari 2003.
2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 1 och 2 §§ skall fortsätta att gälla för arbetsskador som har inträffat före ikraftträdandet.
3. För den som är född år 1937 eller tidigare tillämpas 6 kap. 2 § i dess äldre
lydelse utom såvitt avser sådan livränta som avser skada som inträffat den månad då den försäkrade fyller 65 år eller senare.
2002:301
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och skall tillämpas beträffande
livränta som avser tid efter ikraftträdandet.

132

OFR

ARBETSMILJÖ

2004:783
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av
en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.
2005:335
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för livräntor som har beslutats före
ikraftträdandet. Det gäller även vid omprövning av livräntan och vid prövning
av fortsatt rätt till livränta efter en tidsbegränsad sådan livränta.
3. Vid tillämpning av 7 a § skall livränteunderlaget för tid före år 2004 räknas om med de årliga förändringarna i prisbasbeloppet.
2006:360
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande förmåner som avser tid
före ikraftträdandet.
2006:1488
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en verkställighet enligt
33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som pågår vid ikraftträdandet.
3. En placering enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som
pågår vid ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet anses som en vårdvistelse enligt den nya 56 § i samma lag.
2006:1538
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
2008:862
Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock
tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2008:862
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Arbetstidslag
SFS 1982:673
Tillämpningsområde
1 §. Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i 2 §, varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
Allmänna skyddsbestämmelser av betydelse för förläggningen av arbetstid
finns i 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Särskilda bestämmelser om arbetstiden för minderåriga finns i 5 kap. den lagen.
2 §. Lagen gäller inte
1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,
2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och
anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av
arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva
disponera sin arbetstid,
3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,
4. fartygsarbete,
5. arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att
lagen skall tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från tillämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.
Bestämmelserna i 10 a §, 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 eller inom offentlig verksamhet som exempelvis försvaret, polisen och skydds- och beredskapsarbeten för arbete som är
speciellt för sådana verksamheter 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.
I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flygpersonal.
Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller inte
när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är
tillämplig.
Lag (2008:476).
3 §. Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får göras antingen undantag från lagens tillämpning i dess
helhet eller avvikelser från bestämmelserna i 5 och 6 §§, 7 § andra stycket,
8–10 a §§, 12–14 §§ samt 15 § andra och tredje styckena. Vidare får raster bytas ut mot måltidsuppehåll genom sådana kollektivavtal. Avvikelser från 10 a §
får dock inte innebära en längre beräkningsperiod än tolv månader.
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Avvikelser från 8 §, 9 § andra och tredje styckena, 10 § och 13 § andra stycket får göras även med stöd av kollektivavtal som har slutits av en lokal arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under en tid av högst en månad,
räknat från dagen för avtalets ingående.
En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i första
och andra styckena får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete
som avses med avtalet.
Undantag från lagens tillämpning i dess helhet och avvikelser från 10 a §, 13
§ första stycket, 13 a §, 14 § och 15 § andra och tredje styckena samt byten av
raster mot måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast under förutsättning att de inte innebär att mindre förmånliga villkor skall tilllämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/88/EG. Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.
4 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från denna lag.

Ordinarie arbetstid och jourtid
5 §. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av
högst fyra veckor.
Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på
arbetsstället.
6 §. Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra
arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av
fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid
då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Övertid
7 §. Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt 5 § och jourtid enligt 6 §. Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 §
första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket
enligt 19 § 1, skall med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtal eller medgivandet.
Vid beräkning av övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet
som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med
fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid.
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8 §. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med
högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).
9 §. Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet
som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena
kräver (nödfallsövertid).
Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsättning att
arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet.
Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd till arbetet har sökts hos Arbetsmiljöverket.

Mertid vid deltidsanställning
10 §. Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Bestämmelserna om beräkning av övertid i 7 § andra stycket skall tillämpas även
vid beräkning av mertid.
När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst
200 timmar under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får också tas ut med
tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i 9 §.

Den sammanlagda arbetstiden
10 a §. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får
uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst
fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester
och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas
med fullgjord arbetstid.

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
11 §. Arbetsgivare skall föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid.
Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt tillkommer fackliga organisationer som företräder arbetstagare på arbetsstället.
Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket meddelar föreskrifter om hur anteckningar enligt första stycket skall föras.
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Arbetstidens förläggning
12 §. Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt
skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får
dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte
har kunnat förutses ger anledning till det.
13 §. Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat
förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.
I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt
och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan
midnatt och klockan 5.
13 a §. Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra
timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om
högst fyra månader. Vid genomsnittsberäkningen skall räknas av från beräkningsperioden tjugofyra timmar för varje påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat skall likställas med fullgjord arbetstid.
Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om
tjugofyra timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses
av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.
Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin
årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6.
14 §. Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte
beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall
stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer.
Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.
Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något
särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande
kompensationsledighet.
15 §. Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka
arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället.
Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga
som omständigheterna medger.
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Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande
med hänsyn till arbetsförhållandena.
16 §. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är
nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.
17 §. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser
som behövs utöver rasterna.
Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas
ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
Pauser räknas in i arbetstiden.
18 §. Utan hinder av 13–17 §§ kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela särskilda föreskrifter om arbetstidens förläggning
vid vägtransporter och luftfart.

Dispens av Arbetsmiljöverket
19 §. Kan kollektivavtal som avses i 3 § inte träffas får Arbetsmiljöverket, om
det finns särskilda skäl,
1. medge avvikelse från 5 §, 6 §, 9 § andra och tredje styckena och 12 §,
2. medge undantag från 8 § vad avser begränsningen av övertidsuttag under
en tid av fyra veckor eller under en kalendermånad,
3. medge ytterligare övertid utöver allmän övertid med högst 150 timmar
under ett kalenderår,
4. medge ytterligare mertid utöver allmän mertid med högst 150 timmar
under ett kalenderår,
5. medge avvikelse från 10 a §, 13–14 §§ samt 15 § andra och tredje styckena.
Arbetsmiljöverkets beslut enligt denna paragraf får inte innebära att mindre
förmånliga villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Detta gäller även tillstånd
enligt 9 § tredje stycket.

Tillsyn
20 §. Arbetsmiljöverket skall ha tillsyn över att lagen och de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen följs.
21 §. Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbetsställena. Polisen skall därvid lämna den handräckning som behövs.
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22 §. Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen skall
följas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut viten.

Straffbestämmelser m. m.
23 §. Till böter eller fängelse i högst ett år döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 22 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet
har förenats med vite.
24 §. Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har
1. utan att undantag eller avvikelse har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en
arbetstagare i strid mot 5–10 a eller 12 §, 13 § eller 14–16 §§ eller brutit mot
11 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §,
2. lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöverket
har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket.
24 a §. En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivavtal som strider mot 3 § fjärde stycket skall betala skadestånd för den förlust
som uppkommer och för den kränkning som har skett.
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
25 §. För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektivavtal som avses i 3 §, gäller vad som föreskrivs om påföljd i avtalet eller i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Övertidsavgifter
26 §. Om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna i 8 eller 9 § utan att
ha stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller ha fått dispens enligt 19 §, utgår en
särskild avgift (övertidsavgift). Avgiften tas ut av den fysiska eller juridiska person som utövar den verksamhet i vilken överträdelsen har begåtts.
Övertidsavgiften utgör för varje timme otillåten övertid och för varje arbetstagare som har anlitats i strid mot 8 eller 9 §, en procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid den tidpunkt då
överträdelsen begicks.
Avgiften kan sättas ned eller efterges om särskilda omständigheter föreligger.
27 §. Frågor om övertidsavgift prövas av allmän domstol efter ansökan som
skall göras av allmän åklagare inom två år från den tidpunkt då överträdelsen begicks. I fråga om sådan ansökan gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om
åtal för brott, på vilket inte kan följa svårare straff än böter, och bestämmelserna om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har förflutit från den tidpunkt då överträdelsen begicks, får övertidsavgift ej tas ut. Övertidsavgifter tillfaller staten.
Ett beslut genom vilket någon har påförts en övertidsavgift skall genast sänOFR
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das till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader
från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda övertidsavgiften och
dröjsmålsavgift skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m m. Indrivningsåtgärder får inte vidtas sedan fem år har förflutit från det att beslutet vann
laga kraft.

Överklagande
28 §. Har upphört att gälla (SFS 2000:766).
29 §. Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:298).
30 §. För att ta till vara arbetstagarnas intresse i ett ärende enligt lagen får beslut som avses i 28 eller 29 § överklagas av huvudskyddsombud eller, om något
sådant ombud inte finns, av annat skyddsombud. Finns det inte något skyddsombud, får en arbetstagarorganisation överklaga ett sådant beslut i den mån saken rör medlemmarnas intresse och organisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.
Om skyddsombud finns bestämmelser i 6 kap arbetsmiljölagen (1977:1160).
31 §. I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen frågor av särskild betydelse innan verket meddelar beslut i ärendet.
32 §. Arbetsmiljöverket kan förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.
•

Övergångsbestämmelser
1992:637
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock
fortfarande i fråga om övertidsavgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
•
2005:165
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Med undantag för 2 § första stycket
5 och av vad som föreskrivs beträffande lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för
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flygpersonal inom civilflyget skall de nya bestämmelserna dock tillämpas först
från och med den 1 januari 2007 om arbetsgivaren den 30 juni 2005 och därefter fram till och med den 31 december 2006 är bunden av kollektivavtal som
reglerar arbetstidsfrågor.

Övergångsbestämmelser
2008:298
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008 gäller
29 § i sin äldre lydelse.
2008:476
Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2008:476
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Semesterlag
SFS 1977:480
Inledande bestämmelser
1 §. Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.
2 §. Avtal är ogiltigt i den mån det innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag upphäves eller inskränkes. Detta gäller dock ej, om annat framgår av lagen.
Avvikelse från 3, 9, 11, 16, 22, 23, 26 och 30 §§ får göras med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation
som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal, av kollektivavtal i fråga som avses i 5 § andra stycket eller av kollektivavtal om avvikelse från 12, 19, 20 eller 21 §, får i angivna hänseenden tilllämpa
avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som
avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.
3 §. Med semesterår avses tiden och från den 1 april ett år till och med den
31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.
Såsom semesterledighet skall anses ledighet enstaka semesterdagar och period
av semesterdagar jämte i 9 § angivna arbetsfria dagar, vilken börjar och slutar
med semesterdag.

Rätt till semesterledighet och semesterlön
4 §. Arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår utom
i fall som avses i 5 och 27 §§.
Under semesterledighet skall arbetstagare ha semesterlön i den mån han har
tjänat in sådan under intjänandeåret.
Arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som ej är förenad med semesterlön.
5 §. Under det semesterår då arbetstagare anställes har han rätt till fem semesterdagar, om anställningen börjar efter den 31 augusti.
Anställes arbetstagare för arbete, som avses pågå högst tre månader och omfatta högst sextio timmar, och varar arbetet ej längre tid, saknar arbetstagaren
rätt till semesterledighet. I fråga om arbetstagare som i annat fall anställes för
begränsad tid får avtalas, att arbetstagaren ej skall ha rätt till semesterledighet.
Vad nu sagts gäller ej, om anställningsavtalet avser eller anställningen varar
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längre tid än tre månader. Saknar arbetstagaren i fall som avses i detta stycke rätt
till semesterledighet, äger han rätt till semesterersättning för anställningstiden
hos arbetsgivaren.
Har arbetstagare rätt till semesterersättning enligt andra stycket, skall vederlag för arbete, som har avsetts pågå högst tre månader och omfatta högst sextio
timmar, förutsättas inbegripa semesterersättning, om ej annat framgår av omständigheterna.
Om förlängd semesterledighet finns bestämmelser i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. Lag (2007:392).
6 §. Arbetstagare som byter anställning har rätt till semesterledighet i den
nya anställningen endast i den mån han icke redan har fått sådan ledighet.
7 §. Semesterdagar med semesterlön utgör så stort antal av semesterdagarna
enligt 4 § som svarar mot den del av intjänandeåret, under vilken arbetstagaren
har innehaft anställning hos arbetsgivaren. Arbetsdag då arbetstagaren har varit
frånvarande utan lön inräknas i anställningstiden endast om fråga har varit om
semesterledighet, ledighet på grund av permittering eller ledighet som enligt
17 § är semesterlönegrundande.
Vid beräkning enligt första stycket anges del av intjänandeåret i antal dagar.
Uppstår vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela tal.
Av semesterdagar som utlägges under visst semesterår skall, om ej annat avtalas, dagar som är förenade med semesterlön utgå först.
8 §. Arbetstagare är skyldig att på begäran lämna arbetsgivaren besked i vad
mån han önskar få ut semesterledighet, som ej är förenad med semesterlön, eller
avstå från sådan ledighet. besked behöver ej lämnas innan arbetstagaren har fått
veta, hur många semesterdagar utan lön han har eller kan beräknas få rätt till.
Har semesterledighet utan lön lagts ut med anledning av arbetstagarens besked enligt första stycket, får arbetstagaren ej senare avstå från ledigheten utom
i fall som avses i 13 §.

Beräkning av semesterledighet
9 §. Semesterledighet beräknas i hela dagar. Lördag och söndag räknas ej som
semesterdagar annat än i fall som avses i tredje stycket.
Vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar har arbetstagare, som arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, rätt till ledighet motsvarande
tid av veckoslut dels under semesterledigheten och dels antingen omedelbart
före eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst 19 dagar
och föranleder ej särskilda skäl annat, har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter denna. Har
i fall som avses i detta stycke arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning
veckodag, som ej är lördag eller söndag, och infaller den under semesterledigheten räknas den som semesterdag.
Är arbetstagaren ledig lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arOFR
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betsdag, och är fråga om kortare semesterledighet än som anges i andra stycket,
räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag skall då ej anses som semesterdag.
Med söndag jämställes helgdag samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Förläggning av semesterledighet
10 §. Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor bör, om arbetstagarparten begär det, även träffas kollektivavtal om
medbestämmanderätt för arbetstagare i frågor som avser förläggningen av semesterledighet. I fråga om arbetstagare för vilken sådant avtal ej träffats, skall
gälla vad som föreskrives i andra och tredje styckena.
Angående förläggningen av semesterledighet som avses i 12 § skall vad som
i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet föreskrives om arbetsgivares förhandlingsskyldighet beträffande viktigare förändring av arbetstagares
arbets- eller anställningsförhållanden äga motsvarande tillämpning. Om arbetstagaren icke företrädes av förhandlingsberättigad organisation eller om sådan
organisation ej önskar förhandla, skall arbetsgivaren samråda med arbetstagaren
om ledighetens förläggning.
Beträffande förläggningen av annan semesterledighet skall arbetsgivaren
samråda med arbetstagaren, om förhandling med dennes organisation icke har
ägt rum.
Kan överenskommelse om förläggning av semesterledighet ej uppnås, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen i den mån ej annat har avtalats.
11 §. Har beslut om förläggning av semesterledighet träffats på annat sätt än
genom överenskommelse med arbetstagare eller företrädare för honom, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen skall lämnas
senast två månader före ledighetens början. När särskilda skäl föreligger får den
lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början.
12 §. Om ej annat har avtalats, skall semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti.
Även utan stöd av avtal får sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när
särskilda skäl föranleder det.
13 §. Beslutar arbetsgivaren om permittering som arbetstagare ej hade anledning räkna med då han lämnade besked enligt 8 §, har arbetstagaren rätt att
avstå från utlagd semesterledighet, som ej är förenad med semesterlön, i den
mån ledigheten sammanfaller med permitteringsperioden. Detta gäller dock endast om han underrättar arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början. Får arbetstagaren först senare kännedom om permitteringen, har
han rätt att avstå från ledigheten genom att utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren. Har semesterledigheten då inletts, upphör ledigheten med utgången av
den dag då arbetsgivaren underrättades.
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14 §. Semesterledighet får ej utan arbetstagarens medgivande förläggas till
uppsägningstid.
Skulle vid uppsägning från arbetsgivarens sida uppsägningstiden helt eller
delvis infalla under redan utlagd semesterledighet och beror uppsägningen på
förhållande som ej hänför sig till arbetstagaren personligen, skall semesterledighetens förläggning i samma mån upphävas, om arbetstagaren begär det.
Första och andra styckena gäller ej i den mån uppsägningstiden överstiger sex
månader.
15 §. Infaller under semesterledigheten dag då arbetstagaren är oförmögen
till arbete på grund av sjukdom eller dag som är semesterlönegrundande enligt
17 § första stycket 2–7 skall, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådan
dag ej räknas som semesterdag.
Semesterdagar som återstår på grund av att första styckena har tillämpats
skall utgå i ett sammanhang, om arbetstagaren ej medger annat.

Beräkning av semesterlön
16 §. Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen.
Vid beräkning av lönen under intjänandeåret skall i lönesumman ej inräknas
annan semesterlön än sådan som avses i 22 § eller permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. I lönesumman skall ej heller inräknas ersättning som har utgått för dag, då arbetstagaren helt eller delvis har
haft sådan ledighet från arbetet som är semesterlönegrundande enligt 17 §. För
varje sådan dag skall arbetsinkomsten i stället ökas med ett belopp, motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i anställningen under övrig tid
av intjänandeåret. Har arbetstagaren då ej haft någon inkomst i anställningen,
skall semesterlönen beräknas med hänsyn till den inkomst som det kan antagas
att han skulle ha haft, om han under denna tid hade arbetat för arbetsgivarens
räkning.
17 §. Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om
1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänandeåret
icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,
2. ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) dels under tid för vilken
havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldrapenning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för
varje barn, eller vid flerbarnsbörd sammanlagt inte överstiger 120 dagar eller för
ensamstående förälder 180 dagar, dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar eller för ensamstående förälder 180 dagar, 11 och
11 a §§ samma lag,
3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare, i
den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,
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4. ledighet för utbildning, som inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag, om arbetstagaren får ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning
för vissa föräldrar (TUFF) eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga
eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar.
5. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under
intjänandeåret icke överstiger 60 dagar
6. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare, eller
7. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar.
Har arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit frånvarande
från arbetet utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd under två
hela intjänandeår, grundar därefter infallande dag av frånvaroperioden inte rätt
till semesterlön.
I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under perioden
då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete. Lag (2007:392).

Sparande av semesterledighet och semesterlön
18 §. Arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får av överskjutande sådana dagar spara en eller flera till
ett senare semesterår.
Sparad semesterdag skall läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om ej annat följer av 20 § tredje meningen.
Semesterdagar får icke sparas under semesterår då arbetstagaren får ut semesterdag, som har sparats från tidigare år.
19 §. Vill arbetstagare spara semesterdagar eller vill han taga i anspråk sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, skall han underrätta arbetsgivaren i samband med att förläggningen av årets semesterledighet
bestämmes. Underrättelse behöver dock icke lämnas förrän arbetstagaren har
fått veta, hur många semesterdagar med lön han har eller kan beräknas få rätt
till. Arbetstagare, som vill taga i anspråk sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, skall meddela arbetsgivaren detta senast
två månader i förväg.
Vad i första stycket sägs gäller endast i den mån ej annat har avtalats.
20 §. Sparade semesterdagar skall förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock ej om annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger mot att semesterdagarna förlägges till det året. Har arbetstagaren avsett
att sparade semesterdagar skall förläggas till det femte året efter det semesterår
då de sparades och skulle sådan förläggning medföra betydande olägenhet, får
överenskommelse träffas att semesterdagarna skall läggas ut under det sjätte
året.
21 §. Önskar arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar,
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skall dessa och hela semesterledigheten för semesteråret utgå i en följd, om ej annat har avtalats.
22 §. Semesterlönen för varje sparad semesterdag utgör, om ej annat följer av
23 § 0,48 procent av summan av
1. den lön i anställningen som har förfallit under intjänandeåret närmast före
det semesterår, då de sparade semesterdagarna uttages, dock frånsett lön för tid
då arbetstagaren har varit helt eller delvis frånvarande från arbetet, samt
2. ett beräknat inkomstbelopp för de dagar under samma intjänandeår då arbetstagaren har varit helt eller delvis frånvarande från arbetet av annan anledning än semester, som utgått under intjänandeåret och som ej sparats från tidigare år, eller permittering vid driftsuppehåll för samtidig semester.
Beräkning av underlag för semesterlön som avses i första stycket 2 sker enligt
grunderna för 16 § andra stycket tredje och fjärde meningarna.
23 §. Semesterlön enligt 22 § skall beräknas som om arbetstagaren under där
avsett intjänandeår varit anställd med samma andel av full arbetstid som under
det eller de intjänandeår, då rätt till semesterlön för de sparade semesterdagarna
förvärvades.

Särskilda bestämmelser om semesterlön
24 §. Vid beräkning av semesterlön skall hänsyn icke tagas till förmån av fri
bostad eller till löneförmån, som är avsedd att utgöra ersättning för särskilda
kostnader.
25 §. Arbetstagare, som får fri kost i arbetsgivarens hushåll, har rätt till skälig kostersättning för de dagar under semesterledigheten då förmånen ej har utnyttjats till någon del.
26 §. Arbetsgivaren skall betala ut semesterlönen till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. I fråga om arbetstagare med tidlön, beräknad för
vecka eller längre tidsenhet, får arbetsgivaren i samband med semesterledigheten utge den på den betalda semestertiden belöpande tidlönen samt senast vid
semesterårets utgång utge den semesterlön som kan återstå.
27 §. Arbetstagare, som utför arbetet i sitt hem eller annars under sådana förhållanden att det icke kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över arbetets
anordnande, är berättigad till särskild semesterlön med tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen.
Beräkning av lönen under intjänandeåret skall ske med motsvarande tillämpning av 16 § andra stycket. Vad där föreskrives angående semesterlönegrundande frånvaro skall dock tillämpas med avseende på kalendervecka, om ej annan
tidsperiod överenskommes. Även 24 och 25 §§ samt, om anställningen har avsetts skola pågå högst tre månader och omfatta högst 60 timmar, 5 § tredje
stycket äger motsvarande tillämpning.
Särskild semesterlön skall betalas ut senast den 30 juni näst efter intjänan-
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deårets utgång eller, om intjänandeåret löper ut efter den 30 april, senast två månader efter dess utgång.

Semesterersättning
28 §. Upphör arbetstagare att vara anställd hos arbetsgivaren innan han har
erhållit den semesterlön som han har tjänat in, skall arbetstagaren i stället erhålla semesterersättning, i den mån ej annat följer av 31 §.
Motsvarande skall gälla om arbetstagares anställningsvillkor ändras så att semesterledighet med semesterlön skall utgå redan under intjänandeåret. I sådant
fall skall bestämmelserna om semesterersättning tillämpas som om anställningen upphört vid den tidpunkt från vilken de nya anställningsvillkoren skall
gälla.
Om semesterersättning i visst annat fall föreskrives i 5 §.
29 §. Semesterersättning bestämmes enligt grunderna för beräkning av semesterlön. För arbetstagare, som har rätt till fri kost i arbetsgivarens hushåll,
skall kostersättning dock utgå endast för det antal dagar för vilka semesterersättning skall beräknas.
För sparade semesterdagar skall semesterersättning beräknas som om de hade
tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.
Har arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock ej, om den förskottsvis erhållna semesterlönen har utgått mer än fem år före anställningens upphörande eller
om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom
2. förhållande som avses i 4 § tredje stycket första meningen lagen (1982:80)
om anställningsskydd eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida, som beror på förhållande som ej hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägningen sker i samband
med en konkurs. Lag (1994:637).
30 §. Semesterersättning skall betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt
dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.
Möter hinder mot att beräkna semesterersättningen inom en månad efter anställningens upphörande, skall den betalas ut inom en vecka efter det hindret
upphörde.

Övergång av företag
31 §. Arbetstagares rätt enligt denna lag påverkas inte av att ett företag, en
verksamhet eller en del av en verksamhet, övergår till en ny arbetsgivare genom
en sådan övergång som omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Arbetstagarens rätt påverkas inte heller av att ett företag eller en del av ett företag övergår till ny arbetsgivare i samband med konkurs.
Övergår arbetstagare till ny arbetsgivare inom samma koncern, skall han i se148
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mesterhänseende äga samma rätt i den nya anställningen som han skulle ha haft
i den tidigare. Härför förutsättes dock, att arbetstagaren ej uppbär semesterersättning av den tidigare arbetsgivaren och att han senast en månad efter anställningens upphörande avger förklaring till såväl den tidigare som den nye arbetsgivaren, att han önskar överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen.
I fall som avses i andra stycket är den nye arbetsgivaren berättigad att av den
tidigare arbetsgivaren få ut ett belopp svarande mot den semesterersättning som
denne eljest haft att utge till arbetstagaren.

Skadestånd
32 §. Arbetsgivare som bryter mot denna lag skall till arbetstagaren utge,
förutom den semesterlön eller semesterersättning vartill arbetstagaren kan vara
berättigad, ersättning för uppkommen skada.
Vid bedömande och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till
arbetstagarens intresse av att erhålla semesterledighet och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt,
kan skadeståndet nedsättas eller helt bortfalla.

Preskription
33 §. Arbetstagare som vill fordra semesterlön, semesterersättning eller skadestånd enligt denna lag skall väcka talan därom inom två år från utgången av
det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha erhållit den förmån till
vilken anspråket hänför sig. Försummar han det, är rätten till talan förlorad.

Rättegång
34 §. Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.
•
SFS 2002:625
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.
•

Övergångsbestämmelser
1985:86
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Den nya bestämmelsen om semesterlönegrundande frånvaro i samband med havandeskapspenning tillämpas
endast på frånvaro som har inträffat efter ikraftträdandet.
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1988:1468
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
2. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om ersättning enligt lagen
(1956:293) om ersättning åt smittbärare. Lag (1989:339).
1990:102
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1990. Semesterledighet enligt den nya
lagen utgår dock först under semesteråret den 1 april 1991 - den 31 mars 1992,
om ej annat överenskommes.
2. Kollektivavtal eller annat avtal, som har träffats med utgångspunkt i äldre lag och innefattar sämre förmåner än som följer av den nya lagen, är i sådan
del utan verkan.
1992:1329
Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Såvitt avser semesterledighet
tillämpas den nya lagen dock först under semesteråret den 1 april 1994--den 31
mars 1995.
1993:334
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993. De nya bestämmelserna tillämpas
vid beräkning av semesterlön för tid från och med den 1 april 1993. Semesterlön som intjänats före ikraftträdandet skall dock inte minskas.
1994:1688
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen skall dock inte tillämpas
beträffande en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som inträffat före ikraftträdandet.
1999:1399
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen
(1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395).
2002:625
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.
2006:1529
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som
har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2007:392
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Diskrimineringslag
SFS 2008:567

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 §. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagens innehåll
2 §. Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering
och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser
om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången.

Lagen är tvingande
3 §. Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering
4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller
annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
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3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera
någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller
som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder
5 §. I denna lag avses med
1. kön: att någon är kvinna eller man,
2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig
som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för
att tillhöra ett annat kön,
3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande,
4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
6. ålder: uppnådd levnadslängd.
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön.

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier
Arbetslivet
Diskrimineringsförbud
1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren
1. är arbetstagare,
2. gör en förfrågan om eller söker arbete,
3. söker eller fullgör praktik, eller
4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad
arbetskraft.
Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall arbetsgivaren genom skäliga
stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande
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eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.
Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som
avses i första stycket ska likställas med arbetsgivaren.
2 §. Förbudet i 1 § hindrar inte.
1. särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har
ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet,
2. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor
och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor,
3. tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal, eller
4. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
3 §. Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
trakasserier i framtiden.
Skyldigheten gäller också i förhållande till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.
Uppgift om meriter
4 §. Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning
för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren
om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut
till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Utbildning
Diskrimineringsförbud
5 §. Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något
barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.
Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare geOFR

153

DISKRIMINERING

nom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan
se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda
fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.
6 §. Förbudet i 5 § hindrar inte
1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor
och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen
(1985:1100),
2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, utbildning i förskoleklass, i det obligatoriska skolväsendet eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan, särskolan
eller specialskolan, eller
3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
7 §. Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev,
student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens
verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.
Uppgift om meriter
8 §. Om en sökande har nekats tillträde till en utbildning, eller inte tagits ut
till prov eller intervju om sådant förfarande tillämpas vid antagningen, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av utbildningsanordnaren om vilken
utbildning eller andra meriter den hade som blev antagen till utbildningen eller togs ut till provet eller intervjun.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling
utan offentligt uppdrag
9 §. Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag.
Förbudet hindrar dock inte
1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor
och män eller lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, eller
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2. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet
10 §. Diskriminering är förbjuden i fråga om
1. ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering eller liknande som behövs eller kan
ha betydelse för att någon ska kunna starta eller bedriva näringsverksamhet, och
2. behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller
liknande som behövs eller kan ha betydelse för att någon ska kunna utöva ett
visst yrke.
Förbuden hindrar inte särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Förbudet i första stycket 1 hindrar inte heller åtgärder i fråga om stöd som är
ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män eller lika
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet.

Medlemskap i vissa organisationer
11 §. Diskriminering är förbjuden i fråga om
1. medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation, och
2. förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar.
Förbudet hindrar inte att en organisation tillhandahåller medlemmar av ena
könet förmåner som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varor, tjänster och bostäder m.m.
12 §. Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder
till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.
Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Förbudet mot diskriminering som har samband med kön gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster och hindrar inte heller att kvinnor och män i fråga
om andra tjänster eller bostäder behandlas olika, om det har ett berättigat syfte
och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
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Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m.
13 §. Diskriminering är förbjuden i fråga om
1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, och
2. verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.
Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
Förbuden som gäller hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet eller verksamhet inom socialtjänsten hindrar inte att kvinnor och män behandlas
olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och
nödvändiga för att uppnå syftet.

Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och
studiestöd
14 §. Diskriminering är förbjuden i fråga om
1. socialförsäkringen och anslutande bidragssystem,
2. arbetslöshetsförsäkringen, och
3. statligt studiestöd.
Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
Förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om socialförsäkringen och anslutande bidragssystem hindrar inte heller tillämpning av
bestämmelser om änkepension, hustrutillägg eller utbetalning av barnbidrag.

Värnplikt och civilplikt
Diskrimineringsförbud
15 §. Diskriminering är förbjuden vid mönstring, antagningsprövning eller
annan utredning om personliga förhållanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller
civilplikt.
Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om
1. mönstrings- och tjänstgöringsskyldighet endast för män, eller att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt om han eller hon hänvisar till sin anslutning till visst religiöst samfund,
eller
2. möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt i lagen
(1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med
längre grundutbildning.
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
16 §. Om en myndighet eller en organisation som omfattas av förbudet i 15 §
får kännedom om att en totalförsvarspliktig anser sig i samband med sådan verk156
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samhet som avses i paragrafen ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är myndigheten eller organisationen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.
Första stycket gäller dock inte trakasserier som har samband med ålder.
Offentlig anställning
17 §. Diskriminering är förbjuden även i andra fall än som avses i 5 eller 9-15
§§ när den som helt eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning
1. bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan
hjälp, eller
2. på annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten.
Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
Förbud mot repressalier
18 §. En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på
grund av att arbetstagaren
1. anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen,
2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
3. avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.
Förbudet gäller också i förhållande till den som hos arbetsgivaren
1. gör en förfrågan om eller söker arbete,
2. söker eller fullgör praktik, eller
3. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad
arbetskraft.
Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som
avses i första eller andra stycket ska likställas med arbetsgivaren.
19 §. Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 15 eller 16 §, får inte utsätta en
enskild person för repressalier på grund av att han eller hon
1. anmält eller påtalat ett sådant handlande,
2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som
påstås ha diskriminerat.
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3 kap. Aktiva åtgärder
Arbetslivet
Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
1 §. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder.
2 §. Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män
som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.
Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån
en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer
ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och
ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.
Målinriktat arbete
3 §. Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter finns i 4-13 §§.
Arbetsförhållanden
4 §. Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
5 §. Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare
att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
6 §. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon
arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.
Rekrytering
7 §. Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.
8 §. Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra
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lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda
typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.
9 §. När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan
kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar.
Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens
resurser och omständigheterna i övrigt.
Lönefrågor
10 §. I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje
år kartlägga och analysera
- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller
indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan
- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och
- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta
som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.
11 §. Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §.
I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas
för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt
och senast inom tre år.
En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts
ska tas in i efterföljande handlingsplan.
Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.
12 §. Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs
för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.
Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en
enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22
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och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas
verksamhet tillämpas i stället 10 kap. 11-14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:526).
Jämställdhetsplan
13 §. Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs
på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren
avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.
Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan
för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §.
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan.
Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som
vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.

Utbildning
Målinriktat arbete
14 §. En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434)
eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för
de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder
eller sexuell läggning.
Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och
16 §§.
Att förebygga och förhindra trakasserier
15 §. En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.
Likabehandlingsplan
16 §. En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan
med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter
och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt160
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ning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §.
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

4 kap. Tillsyn
Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannens uppgifter
1 §. Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs.
Ombudsmannen ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den.
Bestämmelser om ombudsmannens uppgifter finns också i lagen (2008:568)
om Diskrimineringsombudsmannen.
2 §. Av 6 kap. 2 § framgår att Diskrimineringsombudsmannen får föra talan i
domstol för en enskild som medger det.
Uppgiftsskyldighet
3 §. Den som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier, av
skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller av bestämmelserna om aktiva åtgärder i denna lag är skyldig att på begäran av Diskrimineringsombudsmannen
1. lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen,
2. lämna uppgifter om meriter när ombudsmannen biträder en begäran av en
enskild enligt 2 kap. 4 eller 8 §,
3. ge ombudsmannen tillträde till arbetsplatser eller andra lokaler där verksamheten bedrivs för undersökningar som kan ha betydelse för tillsynen, och
4. komma till överläggningar med ombudsmannen.
Skyldigheten enligt 1-3 gäller inte om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
som talar däremot.
Vite
4 §. Den som inte rättar sig efter en begäran enligt 3 § får av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Ett beslut
om vitesföreläggande får överklagas hos Nämnden mot diskriminering.
5 §. Den som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder enligt 3
kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 eller 16 § kan vid vite föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering
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på framställning av Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet kan riktas
även mot staten som arbetsgivare eller som huvudman för utbildningsverksamhet.
Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämnden om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation i förhållande
till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i arbetslivet enligt 3 kap. 4-13 §§.
I framställningen ska anges vilka åtgärder som bör åläggas den som framställningen riktas mot, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och
vilken utredning som har gjorts.
Överklagandeförbud
6 §. Andra beslut av Diskrimineringsombudsmannen enligt denna lag än beslut om vitesförelägganden enligt 4 § får inte överklagas.

Nämnden mot diskriminering
Nämndens uppgifter
7 §. Nämnden mot diskriminering prövar framställningar om vitesförelägganden enligt 5 § och överklaganden av beslut om vitesförelägganden enligt 4 §.
Vid handläggningen av ärendena tillämpas 8-15 §§.
Handläggningen av en framställning om vitesföreläggande
8 §. Den som en framställning om vitesföreläggande riktas mot ska föreläggas
att inom en viss tid yttra sig över framställningen och lämna de uppgifter om
förhållandena i sin verksamhet som Nämnden mot diskriminering behöver för
sin prövning.
När en arbetstagarorganisation gjort framställningen ska Diskrimineringsombudsmannen ges tillfälle att yttra sig.
9 §. Nämnden mot diskriminering ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. När det behövs ska nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig
utredning får avvisas.
10 §. Ärendena hos Nämnden mot diskriminering avgörs efter muntlig förhandling, utom när nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs.
11 §. Till en förhandling ska Nämnden mot diskriminering kalla den som
gjort framställningen hos nämnden och den som framställningen riktas mot.
Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen.
Nämnden får vid vite förelägga den som framställningen riktas mot eller dennes ställföreträdare att inställa sig personligen.
12 §. Ett ärende om vitesföreläggande får avgöras, även om den som framställ162
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ningen riktas mot inte yttrar sig i ärendet, inte medverkar till utredningen eller
uteblir från en muntlig förhandling.
Om Diskrimineringsombudsmannen eller den arbetstagarorganisation som
gjort framställningen om vitesföreläggande uteblir från en förhandling, förfaller
framställningen om vitesföreläggande.
13 §. Nämnden mot diskriminering får vid avgörandet av ett ärende om vitesföreläggande ålägga den som framställningen riktas mot att vidta andra åtgärder än sådana som begärts i framställningen, om de andra åtgärderna inte är uppenbart mera betungande för denne.
I beslutet ska nämnden ange hur och inom vilken tid åtgärderna ska påbörjas
eller genomföras.
Nämndens beslut ska vara skriftligt och delges den som framställningen riktas mot.
Handläggningen av ett överklagat beslut om vitesföreläggande
14 §. Vid handläggningen av ett överklagat beslut om vitesföreläggande
tillämpas 9 och 10 §§.
15 §. Till en förhandling ska Nämnden mot diskriminering kalla den som har
överklagat beslutet om vitesföreläggande och Diskrimineringsombudsmannen.
Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen.
Nämnden får vid vite förelägga den som har överklagat beslutet eller dennes
ställföreträdare att inställa sig personligen.
Överklagandeförbud
16 §. Beslut enligt denna lag av Nämnden mot diskriminering får inte överklagas.
Utdömande av vite
17 §. Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs vid
tingsrätt av Diskrimineringsombudsmannen.
I mål om utdömande av vite får tingsrätten bedöma även vitets lämplighet.
Överklagandenämnden för högskolan
18 §. Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten, en kommun eller ett landsting som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen
(1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider mot
1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § första stycket, om beslutet avser
a. tillträde till utbildning,
b. tillgodoräknande av utbildning,
c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
d. byte av handledare,

OFR

163

DISKRIMINERING

e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå,
f. utbildningsbidrag för doktorander, eller
g. en ingripande åtgärd mot en student,
2. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § andra stycket, eller
3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.
Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan
för ny prövning.
Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den där föreskrivna ordningen i stället för enligt första stycket.
19 §. Beslut enligt denna lag av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas.

5 kap. Ersättning och ogiltighet
Ersättning
1 §. Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller
som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier enligt denna lag ska betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms
ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen.
En arbetsgivare som bryter mot 2 kap. 1 första stycket eller 18 § ska också betala ersättning för den förlust som uppkommer. Detta gäller dock inte förlust
som uppkommer vid beslut som rör anställning eller befordran.
Om det finns särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller delvis.
2 §. Om en arbetstagare i verksamhet som avses i 2 kap. 9, 10, 11, 13, 14, 15
eller 17 § diskriminerar någon eller utsätter någon för repressalier ska diskrimineringsersättningen betalas av arbetsgivaren. Den som för annans räkning utför
arbete under omständigheter liknande dem i ett anställningsförhållande ska likställas med arbetstagare.
Om en utbildningsanordnare bryter mot 2 kap. 5, 7 eller 19 § ska ersättningen betalas av huvudmannen för verksamheten.
Ogiltighet
3 §. Om någon diskrimineras genom en bestämmelse i ett individuellt avtal eller i ett kollektivavtal på ett sätt som är förbjudet enligt denna lag, ska bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det. Har
bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att det164
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ta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.
Om någon diskrimineras genom uppsägning av ett avtal eller genom en annan sådan rättshandling, ska rättshandlingen förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det.
Om någon diskrimineras genom en ordningsregel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen ska bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna verkan om den som diskriminerats begär det.

6 kap. Rättegången
Tillämpliga regler
1 §. Mål om tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 18 § ska handläggas enligt
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I sådana mål ska som arbetstagare anses också den som gör en förfrågan om eller söker arbete och den som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete
som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktiken eller arbetet utförs eller skulle ha utförts ska anses som arbetsgivare. Detta gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas.
Mål om tillämpningen av 2 kap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eller 19 § ska prövas av allmän domstol och handläggas enligt bestämmelserna i
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.
Rätt att föra talan
2 §. Diskrimineringsombudsmannen, eller en ideell förening som enligt sina
stadgar har att ta till vara sina medlemmars intressen och som inte är en sådan
arbetstagarorganisation som avses i tredje stycket, får som part föra talan för en
enskild som medger det. När ombudsmannen eller föreningen för sådan talan får
ombudsmannen eller föreningen i samma rättegång också föra annan talan för
den enskilde om han eller hon medger det. I mål enligt 1 § första stycket förs
ombudsmannens talan i Arbetsdomstolen. För barn under 18 år som inte har ingått äktenskap krävs vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas medgivande.
För att få föra talan ska föreningen med hänsyn till sin verksamhet och sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra talan och förhållandena i
övrigt vara lämpad att företräda den enskilde i målet.
När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4
kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får ombudsmannen eller föreningen föra talan bara om arbetstagarorganisationen inte gör det.
Bevisbörda
3 §. Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier
visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit disOFR
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kriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.

Preskription
Arbetslivet
4 §. Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska
följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas:
- 40 § om tidsfrist för talan om ogiltigförklaring,
- 41 § om tidsfrist för talan om skadestånd eller andra fordringsanspråk, och
- 42 § om förlorad talerätt på grund av preskription.
Om någon för annan talan mot en arbetsgivare än sådan som avses i första
stycket ska följande bestämmelser i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas:
- 64 § om tidsfrist för påkallande av förhandling,
- 65 § om tidsfrist för väckande av talan,
- 66 § om förlängd tidsfrist för den som inte företräds av en arbetstagarorganisation, med den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket
första meningen ska vara två månader, och
- 68 § om förlorad talerätt på grund av preskription.
Om talan rör ersättning med anledning av ett anställningsbeslut som har
meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning, räknas tidsfristerna enligt
andra stycket från den dag då anställningsbeslutet vann laga kraft.
5 §. I mål enligt 1 § första stycket kan Diskrimineringsombudsmannen avbryta preskription, utom i fall som avser ogiltigförklaring av uppsägning eller
avskedande, genom att skriftligen meddela arbetsgivaren att ombudsmannen
utnyttjar sin rätt till preskriptionsavbrott. Om preskription avbrutits genom ett
sådant meddelande löper ny preskriptionstid enligt 4 § från dagen för avbrottet.
Preskription kan inte avbrytas mer än en gång.

Andra samhällsområden
6 §. Annan talan än som avses i 4 § ska väckas inom två år från det att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat
fall är rätten till talan förlorad.
Om talan rör en person som var under 18 år när handlingen företogs eller
skyldigheten senast skulle ha fullgjorts räknas tidsfristen enligt första stycket
från den dag då personen fyllde 18 år.

Rättegångskostnader
7 §. I mål enligt 1 § andra stycket kan det förordnas att vardera parten ska bära
sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning
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att få tvisten prövad. Detta gäller dock inte när Diskrimineringsombudsmannen
för talan för en enskild enligt 2 §.
I mål enligt 1 § första stycket gäller i stället 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister.

Övriga bestämmelser
8 §. Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska
följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas:
- 34 § om en uppsägnings giltighet m.m.,
- 35 § om ett avskedandes giltighet m.m.,
- 37 § om avstängning när en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarats,
- 39 § första stycket första meningen om anställningsförhållandes upplösning,
och
- 43 § första stycket andra meningen och andra stycket om skyndsam handläggning m.m.
9 §. Talan om ersättning med anledning av ett beslut om anställning som har
meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning får inte prövas innan anställningsbeslutet har vunnit laga kraft.
10 §. Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken
Diskrimineringsombudsmannen eller en förening för talan enligt denna lag såvitt gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör
under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.
När en enskild för talan enligt denna lag får Diskrimineringsombudsmannen
eller en förening inte väcka talan för den enskilde om samma sak.
11 §. Rättens avgörande i ett mål där Diskrimineringsombudsmannen eller en
förening för talan för en enskild får överklagas av den enskilde, om det får överklagas av ombudsmannen eller föreningen.
När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft
får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig den enskilde eller Diskrimineringsombudsmannen eller föreningen.

Övergångsbestämmelser
2008:567
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Genom lagen upphävs
- jämställdhetslagen (1991:433),
- lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
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- lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder,
- lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
sexuell läggning,
- lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,
- lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och
- lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
3. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. De uppgifter som enligt de upphävda lagarna vilar på en ombudsman ska efter ikraftträdandet fullgöras av Diskrimineringsombudsmannen. De uppgifter som enligt de upphävda lagarna vilar på Jämställdhetsnämnden eller Nämnden mot diskriminering ska efter
ikraftträdandet fullgöras av Nämnden mot diskriminering.
4. Arbetsgivarens skyldighet enligt 3 kap. 10 § ska fullgöras första gången
2009 eller det år då bestämmelsen första gången blir tillämplig.
5. Arbetsgivarens skyldigheter enligt 3 kap. 11 och 13 §§ ska fullgöras första gången året närmast efter det kalenderårsskifte då arbetsgivaren sysselsatte
minst 25 arbetstagare eller året därefter, om skyldigheten enligt 3 kap. 10 § ska
fullgöras det året.
•
Ändringar införda t.o.m. SFS 2009: 526
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Lag om arbetstagares rätt till
ledighet för utbildning
SFS 1974:981
1 §. Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning,
har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag.
Har i lag meddelats bestämmelser som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Beträffande förläggningen av ledighet kan avvikande bestämmelse
meddelas även genom annan författning än lag, om den rör arbetstagare, vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer, eller arbetstagare hos riksdagen eller dess verk.
2 §. Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränkes är ogiltigt i den delen.
Utan hinder av första stycket får avvikelse från 3 § 4 § tredje stycket, 5 och
7 §§ samt 10 § andra och tredje styckena göras med stöd av kollektivavtal som
på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som
central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet.
Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal som avses i andra stycket, får
tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande organisationen på arbetstagarsidan, under förutsättning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.
2 a §. Med övergång av företag eller del av företag enligt denna lag avses sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som
omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Vad som i denna lag
sägs om sådan övergång skall gälla även i det fallet att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.
3 §. Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början
har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt
minst tolv månader under de senaste två åren.
Arbetstagare som vill deltaga i utbildning, vilken till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, har rätt till ledighet
även om han ej har uppnått den anställningstid som har föreskrivits i första
stycket.
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Vid bestämmande av anställningstid enligt första stycket skall medräknas tid
under vilken arbetstagaren har varit anställd hos annat företag inom koncern
som arbetsgivaren tillhör. Har företag eller del av företag övergått till ny arbetsgivare, skall vid bestämmande av anställningstid hos den nye arbetsgivaren
medräknas tid under vilken arbetstagaren har varit anställd hos förutvarande arbetsgivaren eller hos företag inom koncern som förutvarande arbetsgivaren tillhörde.
4 §. Arbetsgivare har rätt att uppskjuta ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5–7 §§.
Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, skall han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta.
Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal beträffande
den kategori som arbetstagaren tillhör, skall underrättelse om uppskovet genast
lämnas förutom till arbetstagaren också till berörd lokal arbetstagarorganisation. Arbetstagarorganisationen har rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet.
5 §. Är eller brukar arbetsgivaren vara bunden av kollektivavtal beträffande
den kategori som arbetstagaren tillhör och vill han att ledigheten skall taga sin
början senare än sex månader efter arbetstagarens framställning, fordras samtycke till uppskovet av den berörda lokala arbetstagarorganisationen eller, om
frågan hänskjutes till centrala överläggningar, av vederbörande huvudorganisation på arbetstagarsidan.
I fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka fordras
samtycke som avses i första stycket så snart den frist arbetsgivaren önskar är
längre än två veckor. Detsamma gäller beträffande ledighet som avses i 3 §
andra stycket.
Vad som nu har sagts gäller även om företag eller del av företag har övergått
till ny arbetsgivare.
6 §. Har arbetstagare ej fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att
framställning gjordes, har han rätt att påkalla domstols prövning av frågan om
ledighetens förläggning.
Prövning som avses i första stycket får påkallas sedan ett år har förflutit efter
arbetstagarens framställning, om ledigheten sammanlagt motsvarar högst en
arbetsvecka.
Vad som nu har sagts gäller även om företag eller del av företag har övergått
till ny arbetsgivare.
7 §. Vid prövning enligt 6 § skall skälig hänsyn tagas såväl till arbetstagarens
önskemål som till intresset av att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå
utan allvarlig störning.
Kan flera arbetstagare ej samtidigt beredas ledighet, har den företräde som
vill deltaga i utbildning som avses i 3 § andra stycket. I andra hand skall företräde lämnas arbetstagare som ej har utbildning motsvarande nioårig grundskola och turordningen dem emellan, den som har obekväm arbetstid.
Prövning enligt andra stycket sker inom varje kollektivavtalsområde för sig.
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8 §. Sker uppsägning eller avskedande enbart av det skälet att arbetstagare
begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet, skall åtgärden på yrkande av arbetstagaren förklaras ogiltig. Därvid skall 34, 35, 37, 39, 40, 42 och 43 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla.
9 §. Arbetstagare som har åtnjutit ledighet skall, när han återgår i arbete, vara
tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och
anställningsvillkor som om han ej haft ledighet.
Den närmare innebörden av första stycket får regleras genom kollektivavtal
som avses i 2 § andra stycket. Därvid äger 2 § tredje stycket motsvarande tilllämpning.
10 §. Arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete.
Vill arbetstagaren utnyttja den rätt som tillkommer honom enligt första
stycket, skall han underrätta arbetsgivaren om att han vill återgå. Arbetsgivaren
är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller, om
ledigheten har varat minst ett år, en månad efter det att han mottog underrättelsen. Vill arbetsgivaren utnyttja sin rätt att uppskjuta återgången, skall han
genast underrätta arbetstagaren om detta och samtidigt ange när återgången kan
ske.
Andra stycket gäller ej i fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst
en arbetsvecka.
11 §. Är eller brukar arbetsgivaren vara bunden av kollektivavtal beträffande
den kategori som arbetstagaren tillhör och uppkommer tvist om tillämpning av
denna lag eller av kollektivavtalsbestämmelse som med stöd av 2 § andra stycket har trätt i stället för 3 §, 4 § tredje stycket, 5 §, 7 § eller 10 § andra och
tredje styckena eller som avses i 9 § andra stycket, gäller den berörda lokala
arbetstagarorganisationens mening om lagens eller kollektivavtalets rätta innebörd intill dess tvisten har slutligt prövats.
Genom kollektivavtal som nu avses kan föreskrivas att den lokala arbetstagarorganisationens rätt enligt första stycket i stället skall tillkomma huvudorganisationen.
12 §. Är eller brukar flera arbetstagarorganisationer vara bundna av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör och kan organisationerna ej enas om beslut enligt 5 eller 11 §, gäller den mening som företrädes av
organisation eller organisationer med sammanlagt mer än fyra femtedelar av
antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare på arbetsplatsen inom den berörda
kategorin, uppnås ej sådan majoritet, förfaller den rätt som tillkommer organisation enligt angivna lagrum.
Första stycket gäller ej, om arbetstagarorganisationerna genom kollektivavtal
med arbetsgivaren har träffat annan överenskommelse.
13 §. Åsidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller kollektivavtalsbestämmelser som med stöd av 2 § andra stycket har trätt i stället för
3 §, 4 § tredje stycket, 5 §, 7 § eller 10 § andra och tredje styckena eller som avses i 9 § andra stycket skall han utge, förutom lön och andra anställningsförmåner vartill arbetstagaren kan vara berättigad, ersättning för uppkommen skada.
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Vid bedömande om i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarorganisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhållande till organisationens medlemmar samt till övriga omständigheter av annan än
rent ekonomisk betydelse. Ersättning för skada som avser tid efter anställningens upphörande bestämmes högst till belopp som avses i 39 § lagen (1982:80)
om anställningsskydd.
Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den, vid utnyttjande av den rätt som enligt i 11 § tillkommer arbetstagarorganisationen, har
föranlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal som avses i första
stycket och organisationen har insett eller uppenbarligen borde ha insett felaktigheten.
Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt,
kan skadeståndet jämkas.
14 §. Den som vill fordra skadestånd enligt 13 § skall underrätta motparten
om sitt anspråk inom fyra månader efter det att skadan inträffade. Har inom den
tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas
inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan
väckas inom åtta månader efter det att skadan inträffade.
Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på lön och
andra anställningsförmåner som avses i 13 § första stycket.
Iakttages ej vad som föreskrivs i första och andra styckena, är talan förlorad.
15 §. Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister. Detsamma gäller författning som avses i 1 §
andra stycket, såvida författningen ej innehåller regler om besvärsrätt.
Utan hinder av 11 § kan domstol meddela förordnande i tvistefråga för tiden
intill dess tvisten har slutligt prövats. Yrkande om sådant förordnande får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig.
•
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 1994:1687
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Föräldraledighetslag
SFS 1995:584
Vilka som omfattas av lagen
1 §. En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning
enligt denna lag.
Samma rätt har också en arbetstagare som
1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn.
2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,
3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder.
Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av arbetssökande
och arbetstagare finns i 16 §.

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare
2 §. Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.
Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet får det dock göras avvikelser från lagen i fråga om
– anmälan om ledighet (13 §),
– tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbete (15 § andra
stycket),
– den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till arbete (15 § tredje stycket).
Genom ett kollektivavtal som kommit till på det sätt som anges i andra stycket
får även bestämmas den närmare tillämpningen i fråga om
– ledighetens förläggning (11 och 12 §§),
– förbudet mot missgynnande behandling (16 §).
Arbetsgivare som är bundna av ett kollektivavtal enligt andra eller tredje
stycket, får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om arbetstagarna sysselsätts i arbete som avses
med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.
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Rätten till ledighet
Översikt över de olika formerna av föräldraledighet för arbetstagare.
3 §. Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn m.m.:
1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).
2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under
förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).
3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre
fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet
med föräldrapenning, 6 §).
4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp
till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §).
5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §).
6. Hel ledighet eller ledighet i form av förkortning av normal arbetstid med
hälften för en förälder till ett barn för vilket lämnas helt vårdnadsbidrag (ledighet med vårdnadsbidrag, 9 §).
Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18-21 §§.
Mammaledighet
4 §. En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt
barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om
hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet vara
obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen.
Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma barnet.
Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas
ut. Vid ledighet för att amma barnet gäller inte 10–15 §§.
Hel ledighet med eller utan föräldrapenning
5 §. En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är 18
månader oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte.
En förälder har därutöver rätt till hel ledighet medan föräldern får hel föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.
För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera det skall tiden 18 månader i stället räknas från den tidpunkt då
arbetstagaren fått barnet i sin vård. Är det fråga om adoption av arbetstagarens
makes barn eller av eget barn, har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad
som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum. Rätten till ledighet för
adoptivföräldrar upphör när barnet fyllt åtta år eller vid den senare tidpunkt då
barnet har avslutat det första skolåret.
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Delledighet med föräldrapenning
6 §. Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en
åttondels föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring
har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel.
Delledighet utan föräldrapenning
7 §. En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en
fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så
men ännu inte har avslutat sitt första skolår.
Ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m.
8 §. En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon
1. får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10
b eller 11 § samma lag, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 16
a kap. 2 § nämnda lag, eller
3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 11 a § samma
lag, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § nämnda lag.
En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk
eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig
föräldrapenning på grund av att
1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i
16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.
Ledighet med vårdnadsbidrag
9 § En förälder har rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid
med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag enligt 8 § lagen (2008:307)
om kommunalt vårdnadsbidrag lämnas för barnet.

Ledighetens förläggning
Antalet ledighetsperioder
10 §. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om
en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, skall den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.
Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m. enligt 8 § eller ledighet för föräldrautbildning m. m. enligt 4 kap. 4 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
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Hur ledigheten får tas ut vid hel ledighet
11 §. Arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär.
Hur ledigheten får tas ut vid förkortad arbetstid
12 §. Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans
samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.

Anmälan och beslut om ledighet
13 §. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7
eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens
början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.
En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla
ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälningstid.
14 §. Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 § så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning.
Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan
tid än arbetsdagens början eller slut.
Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än
enligt arbetstagares önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och
arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början.

Återgång i arbete
15 §. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt
arbete i samma omfattning som före ledigheten.
Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.
I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot
underrättelsen.
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Förbud mot missgynnande behandling
16 §. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran,
3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning,
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
6. leder och fördelar arbetet, eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en
arbetstagare.
Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten.
17 §. Om en arbetstagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.

Särskilda bestämmelser om arbetstagare som väntar barn,
nyligen fött barn eller ammar
18 §. En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160) .
19 §. En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund av detta
inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli omplacerad
till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner.
Denna rätt till omplacering gäller dock endast från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen.
20 §. Rätt till omplacering enligt 18 och 19 §§ gäller endast om det skäligen
kan krävas att arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete i sin verksamhet.
Är omplacering inte möjlig, har kvinnan enligt vad som föreskrivs i 18 och 19
§§ rätt till ledighet så länge det krävs för att skydda henes hälsa och säkerhet,
dock utan bibehållna anställningsförmåner under den tid som ledigheten avser.
Om det uppkommer möjlighet till en omplacering som bedöms kunna avse
minst en månad, skall arbetsgivaren erbjuda kvinnan arbetet.
21 §. Den som vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 18 eller 19 § skall
anmäla detta till arbetsgivaren. Beror omplaceringsbehovet på att kvinnan på
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grund av sitt havandeskap inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter,
skall anmälan göras minst en månad i förväg. I övriga fall skall anmälan göras så
snart det kan ske. Sedan anmälan har gjorts skall arbetsgivaren snarast möjligt
lämna besked om möjligheten till omplacering. Kan omplacering inte ske, skall
arbetsgivaren fortlöpande pröva möjligheten till omplacering.

Skadestånd
22 §. En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala skadestånd för
den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat.
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättegång
23 §. Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.
Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och 35 §§,
37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39–42 §§ samt 43 § första stycket
andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla
i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64–66 och 68 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Bevisbörda
24 §. Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar omständigheter som ger
anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som skall visa att det inte har
förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten.

Rätt att föra talan
25 §. I en tvist enligt 16 eller 17 § får Diskrimineringsombudsmannen föra
talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid Arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.
Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan
hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Bestämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2008:933
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Tjänstledighetsförordning
SFS 1984:111
Tillämpningsområde m.m.
1 §. I denna förordning finns föreskrifter om prövningen av vissa frågor om
tjänstledighet från anställningar vid myndigheterna under regeringen, dock inte
affärsverken.
Föreskrifterna tillämpas bara om något annat inte följer av lag, av föreskrifter
som har meddelats av regeringen eller av kollektivavtal.
2 §. En arbetstagares rätt till tjänstledighet regleras i bland annat följande föreskrifter.
Författning

Föreskrift om tjänstledighet

Regeringsformen

4 kap. 6 §
för att fullgöra uppdrag som
ledamot av riksdagen
19 §
i vissa fall får en anställd med
fullmakt ha flera anställningar
6§

Anställningsförordningen (1994:373)
Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lagen (1974:981) om arbetstagares rätt
till ledighet för utbildning
Lagen (1976:580) om medbestämmande
i arbetslivet
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Lagen (1979:1198) om rätt till ledighet
för vissa föreningsuppdrag inom skolan,
m.m.
Denna förordning (1984:111)
Lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för grundläggande svenskundervisning
för invandrare
Lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård

OFR

1§
17 §
för att delta i förhandling
6 kap. 5 och 15 §§
för att fullgöra uppgifter
som skyddsombud eller
ledamot av skyddskommitté
3§
5§
3§
20 §
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Kommunallagen (1991:900)

Kyrkolagen (1992:300)
Föräldraledighetslagen (1995:584)
Lagen (1997:1293) om rätt till ledighet
för att bedriva näringsverksamhet
Lagen (1998:209) om rätt till ledighet
av trängande familjeskäl
3 och 4 §§.

4 kap. 11 §
för att fullgöra kommunala
förtroendeuppdrag
4 kap. 32 §
för att tjänstgöra som politisk
sekreterare
12 kap. 10 §
för att fullgöra kyrkokommunala förtroendeuppdrag
3–9 §§
1§
1§

Har upphört att gälla (SFS 1991:369).

Ledighet för utlandstjänstgöring m.m.
5 §. En arbetstagare hos statlig myndighet skall beviljas tjänstledighet för en
anställning under högst åtta år i Nordiska ministerrådets sekretariat, i Nordiska rådets presidiesekretariat eller i en samnordisk institution.
Vid tillämpningen av första stycket beaktas
– avtalet (SÖ 1989:60) mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets
sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat jämte tilläggsprotokoll
– avtalet (SÖ 1989:67) mellan samma länder den 9 december 1988 om den
rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda.
5 a §. En arbetstagare bör beviljas tjänstledighet för en tidsbegränsad anställning i Europeiska unionens institutioner eller organ.
En arbetstagare, vars make är tjänstledig enligt första stycket, bör medges
tjänstledighet för att vistas tillsammans med maken på stationeringsorten.
Medgivande till ledighet bör lämnas, om det inte finns synnerliga skäl för något annat.
6 §. En arbetstagare, vars make är anställd hos en statlig myndighet och i
denna anställning stationerad utomlands, bör beviljas tjänstledighet för att
vistas tillsammans med maken på stationeringsorten, om det inte finns synnerliga skäl för något annat.
Tjänstledighet enligt första stycket får omfatta sammanlagt högst fyra år eller, om maken är anställd inom utrikesförvaltningen, sammanlagt högst 12 år.
7 §. En arbetstagare bör beviljas tjänstledighet för anställning utomlands
inom offentlig eller privat biståndsverksamhet, om det inte finns synnerliga skäl
för något annat.
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En arbetstagare, vars make är tjänstledig enligt första stycket, bör beviljas
tjänstledighet för att vistas tillsammans med maken på stationeringsorten
utomlands, om det inte finns synnerliga skäl för något annat.
Tjänstledighet enligt andra stycket bör omfatta sammanlagt högst fyra år.
7 a §. En arbetstagare bör beviljas tjänstledighet för en verksamhet som i huvudsak bedrivs utomlands i direkt syfte att främja svensk export.
En arbetstagare, vars make är tjänstledig enligt första stycket, bör beviljas
tjänstledighet för att vistas tillsammans med maken på stationeringsorten
utomlands.
Tjänstledighet enligt andra stycket bör omfatta sammanlagt högst fyra år.
7 b §. Vid tillämpningen av 5 a, 6, 7 och 7 a §§ likställs med make den som
arbetstagaren varaktigt sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden.

Föräldraledighet
8 §. En arbetstagaren bör, utöver vad som sägs i föräldraledighetslagen (1995:
584) i regel beviljas förkortning av arbetstiden (partiell ledighet) för vård av
barn intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år. Med skolår avses här
tiden från en hösttermins början till nästa hösttermins början.
9 §. Vid tillämpningen av 8 § likställs med förälder både fosterförälder och
den som stadigvarande sammanbor med förälder och som är eller har varit gift
med eller har eller har haft barn med föräldern.

Ledighet för vissa kommunala uppdrag
10 §. En arbetstagare, som av en beslutande församling eller nämnd i en kommun eller ett landsting har fått ett uppdrag som grundar sig på en författningsbestämmelse, bör beviljas tjänstledighet för att fullgöra uppdraget, om det inte
finns synnerliga skäl för något annat.

Ledighet för facklig anställning
10 a §. Tjänstledighet bör i regel beviljas för en anställning som facklig funktionär hos en arbetstagarorganisation som har till uppgift att ta till vara arbetstagarnas intressen på en myndighet.

Annan ledighet
10 b §. Även i andra fall än som avses i 5–10 a §§ eller i någon annan författning får en arbetstagare beviljas tjänstledighet, om det finns särskilda skäl för
det och kan ske utan olägenheter för myndighetens verksamhet.
OFR

181

TJÄNSTLEDIGHET
Vid prövningen av frågor om partiell tjänstledighet skall myndigheten
särskilt ta hänsyn till arbetstagarens familjesociala förhållanden.

Avslutande bestämmelser
11 §. Tjänstledigheter bör i regel tidsbegränsas.
12 §. Tjänstledighet för längre tider bör i regel inte beviljas arbetstagare som
har varit anställda bara en kortare tid hos myndigheten.
13 och 14 §§.

har upphört att gälla.

15 §. Om tjänstledigheter som grundas på samma omständighet är åtskilda
bara av tjänstgöringsfria dagar, skall den senaste tjänstledigheten anses omfatta
också dessa mellanliggande dagar, även när detta inte framgår av tjänstledighetsbesluten.
Som tjänstgöringsfrihet enligt första stycket räknas inte ferier för personal vid
statliga skolor.
16 §. En myndighets beslut i ärenden om tjänstledighet enligt denna förordning får inte överklagas.
Atbetsgivarverkets beslut får inte överklagas.
Vad som sägs i denna paragraf tillämpas även där något annat följer av andra
föreskrifter som har meddelats av regeringen.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 1999:863
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Lag om rätt till ledighet för att
bedriva näringsverksamhet
SFS 1997:1293
Allmänna bestämmelser
1 §. En arbetstagare har enligt denna lag rätt att vara ledig från sin anställning för att bedriva näringsverksamhet.
2 §. Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.
Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet får det dock göras avvikelser från lagen i fråga om
1. anmälan om ledighet (5 §),
2. tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbete (7 § andra
stycket), och
3. den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till
arbete (7 § tredje stycket).
Genom ett kollektivavtal som kommit till på det sätt som anges i andra stycket får även den närmare tillämpningen av bestämmelserna i 9 § om skyddet för
anställningsvillkoren bestämmas.
En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt andra eller tredje
stycket, får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den
avtalsslutande organisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet och
inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Rätten till ledighet
3 §. En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex
månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet.
Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.
En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare.

Kvalifikationstid
4 §. Som villkor för en arbetstagares rätt till ledighet enligt 3 § gäller att arbetstagaren vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de
senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.
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Vid beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycket lagen (1982:
80) om anställningsskydd.

Anmälan och beslut om ledighet
5 §. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall anmäla detta
till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. I samband med sin
anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.
6 §. Arbetsgivaren skall senast en månad efter att ledigheten anmäldes meddela arbetstagaren sitt beslut om ledigheten.

Återgång i arbete
7 §. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.
Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.
En arbetsgivare får skjuta upp arbetstagarens återgång högst en månad efter
det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Anställningsskydd
8 §. En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att
arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Om
en arbetstagare ändå sägs upp eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.
9 §. En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt
denna lag är inte skyldig att enbart av detta skäl godta
1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor
än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller
2. någon annan omplacering än en sådan som kan genomföras inom ramen
för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

Skadestånd
10 §. En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala ersättning för den
skada som uppkommer.
Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust som
uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.
Om det är skäligt, kan skadestånd sättas ned eller helt falla bort.
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Rättegång
11 §. Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.
Förs talan med anledning av en uppsägning eller ett avskedande, tillämpas 34
och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39–42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om annan talan tillämpas 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet.
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Lag om rätt till ledighet av
trängande familjeskäl
SFS 1998:209
Rätt till ledighet
1 §. En arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande
familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.
2 §. Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.
Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet får dock rätten till ledighet begränsas till ett
visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller till
bådadera.
En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt andra stycket får
tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande organisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Anställningsskydd
3 §. En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att
arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Om
arbetstagaren ändå sägs upp eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet
ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.
4 §. En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt
denna lag är inte skyldig att enbart av detta skäl godta
1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor
än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller
2. någon annan omplacering än en som kan genomföras inom ramen för
anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

Skadestånd
5 §. En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala ersättning för den
skada som uppkommer.
Skadeståndet kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och
ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.
Om det är skäligt kan skadestånd sättas ned eller helt falla bort.
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Rättegång
6 §. Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister.
Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande tillämpas 34, 35
och 37 §§, 38 § andra stycket andra meningen, 39–42 §§ samt 43 § första
stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om annan talan tillämpas 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet.
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Förvaltningslag
SFS 1986:223
Lagens tillämpningsområde
1 §. Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden
och domstolarnas handläggnig av förvaltningsärenden. Bestämmelserna i 4–
6 §§ gäller också annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. I 22 a §
finns bestämmelser om överklagande och om krav på prövningstillstånd i kammarrätt.
2 §. I 31–33 §§ föreskrivs begränsningar i lagens tillämpning i vissa myndigheters verksamhet.
3 §. Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som
avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det
behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller
skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november
1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Myndigheternas serviceskyldighet
4 §. Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan
sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans
art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.
5 §. Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om
särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på
lämpligt sätt.
Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta
dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.
En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag–
fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras
hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
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Samverkan mellan myndigheter
6 §. Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för
den egna verksamheten.

Allmänna krav på handläggningen av ärenden
7 §. Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall
myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden
från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att
uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för
den enskilde att ha med den att göra.

Tolk
8 §. När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita
tolk.

Ombud och biträde
9 §. Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som
har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.
Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde
i ärendet.
En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt
och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Inkommande handlingar
10 §. En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen,
eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer
till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en
myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag
som bedriver televerksamhet, anses telegrammet komma in redan när underrättelsen når en behörig tjänsteman.
Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i
myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den
ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.
Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet skall bekräftas
av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten
begär det.
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Jäv
11 §. Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan
myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
12 §. Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom,
skall självmant ge det till känna.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte
trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet
gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.
Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av
det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Remiss
13 §. Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss skall den noga
pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas från flera, skall det göras
samtidigt, om inte särskilda skäl föranleder något annat.
Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen i vilka avseenden och
inom vilken tid yttrande önskas.

Muntlig handläggning
14 §. Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter muntligt i
ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild, skall han få tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.
I andra fall bestämmer myndigheten om handläggningen skall vara muntlig.
Myndigheten skall särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för
enskilda att ha med den att göra.
190

OFR

FÖRVALTNINGSRÄTT

Anteckning av uppgifter
15 §. Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling
och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Parters rätt att få del av uppgifter
16 §. En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har
tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3
§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
17 §. Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller
annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett
1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller
om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,
2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte
är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,
3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra
beslutet i ärendet, eller
4. om avgörandet inte kan uppskjutas. Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap.
3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Omröstning
18 §. Skall beslut fattas av flera gemensamt och kan de inte enas, lägger ordföranden fram de olika förslag till beslut som har väckts. Varje förslag läggs fram
så att det kan besvaras med antingen ja eller nej. Sedan de som deltar i avgörandet har fått ta ställning till förslagen, anger ordföranden vad som enligt hans
uppfattning har beslutats. Detta blir beslutet, om inte omröstning begärs.
Om omröstning begärs, skall den ske öppet. Är förslagen fler än två, skall det
först avgöras vilket förslag som skall ställas mot vad som enligt ordförandens
uppfattning hade beslutats. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild är varje ledamot
som deltar i den slutliga handläggningen skyldig att delta även i avgörandet.
Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag.
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Ordföranden är alltid skyldig att rösta när det behövs för att ärendet skall
kunna avgöras.

Avvikande mening
19 §. När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i avgörandet
reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. Den som
inte gör det skall anses ha biträtt beslutet.
Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad.
Avvikande mening skall anmälas innan beslutet expedieras eller ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte skall ges till känna, skall anmälan göras senast när det får sin slutliga form genom protokollsjustering eller på liknande sätt.

Motivering av beslut
20 §. Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de
skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om
möjligt upplysa honom om dem i efterhand.

Underrättelse om beslut
21 §. En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i
det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är
uppenbart obehövligt.
Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om
hur han kan överklaga det. Han skall då också underrättas om sådana avvikande
meningar som avses i 19 § eller som har antecknats enligt särskilda bestämmelser.
Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock
alltid ske skriftligt, om parten begär det.
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Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får överklaga beslutet
begär att få ta del av det.

Överklagande
22 §. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.
22 a §. Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5.
Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

Hur beslut överklagas
23 §. Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket
beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.
Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha
kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas
till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som avses i 8
kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs
till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från
dagen för det sista föreskrivna tillkännagivandet.
24 §. Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om
skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit
in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller
tredje stycket.
Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har
lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.
Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall
denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till
den högre instansen.
25 §. Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har
meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den
myndighet som skall pröva överklagandet.
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Rättelse av skrivfel och liknande
26 §. Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas
av den myndighet som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig.

Omprövning av beslut
27 §. Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första
instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition).
Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i
ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att
myndigheten ändrar beslutet.
28 §. Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om myndigheten
själv ändrar beslutet så som klaganden begär. I så fall tillämpas inte 24 och
25 §§.
Ändrar myndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske enligt
24 §.

Inhibition
29 §. En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det
överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

Överklagande av avvisningsbeslut
30 §. Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att den har
kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som
beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet efter överklagande prövats av en
högre instans, får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas.

Vissa begränsningar i lagens tillämpning
31 §. Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samord194
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ningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
32 §. Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och inte heller polismyndigheternas, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.
33 §. I ärenden i första instans som avser hälso- och sjukvård gäller 14–
30 §§ endast om myndighetens beslut kan överklagas på annat sätt än som anges
i 31 §.

Övergångsbestämmelser
1986:223
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290).
3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i stället för 23-25, 27, 28 och 30 §§.
4. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas
i stället den nya föreskriften.
1998:386
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Den nya lydelsen av 23 § gäller
inte i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
1999:286
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Den nya bestämmelsen skall dock
under tiden från och med den 1 juli 1999 till och med den 31 december 1999
inte tillämpas av myndigheter i kyrkliga kommuner eller av Svenska kyrkans
centralstyrelse,
Kyrkomötets besvärsnämnd, Kyrkofondens styrelse, Ansvarsnämnden för
biskopar, domkapitlen, Hovkonsistoriet eller Domkyrkorådet i Lund.
2006:306
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:798
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Offentlighets- och sekretesslag
(valda delar)
SFS 2009:400
AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Lagens innehåll
1 §. Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser
avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande
av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta
del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa
särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8 §§.
2 §. Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. Dessa bestämmelser avser
- lagens innehåll (1 kap.),
- lagens tillämpningsområde (2 kap.), och
- definitioner (3 kap.).
3 §. Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser
- hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),
- registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), och
- utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6
kap.).
4 §. Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess.
Dessa bestämmelser avser
- grundläggande bestämmelser (7 kap.),
- vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
- förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
- sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
- överföring av sekretess (11 kap.),
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- sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
- rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
- ansvar (14 kap.).
5 §. Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd
för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för
- rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
- rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
- myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17
kap.),
- intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
- det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
- intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).
6 §. Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd
för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer
(21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser
- folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
- utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
- forskning och statistik (24 kap.),
- hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
- socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
- skatt, tull, m.m. (27 kap.),
- socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
- transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
- tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
- annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
- annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
-Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen, m.m. (33 kap.),
- utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
- verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),
- vissa mål och ärenden hos domstol, medling i arbetstvister, rättshjälp, m.m.
(36 kap.),
- utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
- totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
- personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
- övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).
7 §. Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess
som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser
- riksdagen och regeringen (41 kap.),
-Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner (42 kap.), och
- domstolar m.m. (43 kap.).
OFR

197

FÖRVALTNINGSRÄTT
8 §. Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som
följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).

2 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §. Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag
eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.
Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet
1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.
2 §. Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.
3 §. Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana
bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas
med myndigheter.
Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans
1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer
än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt
förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för
ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
Vid tillämpningen av andra stycket 1-3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt
som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.
Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.
Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första-tredje styckena
tillämpas också på kommunalförbund.
4 §. Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till
den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag
jämställas med myndigheter.
5 §.
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myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med
stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med
stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

3 kap. Definitioner
Definitioner
1 §.

I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Begrepp

Betydelse

Sekretess

Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det
sker muntligen, genom utlämnande av en
allmän handling eller på något annat sätt.

Sekretessreglerad uppgift

En uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess.

Sekretessbelagd uppgift

En sekretessreglerad uppgift för vilken
sekretess gäller i ett enskilt fall.

Sekretessbrytande bestämmelse

En bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar.

Primär sekretessbestämmelse

En bestämmelse om sekretess som en
myndighet ska tillämpa på grund av att
bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller en viss ärendetyp som hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa
uppgifter som finns hos myndigheten.

Bestämmelse om överföring av sekretess En bestämmelse som innebär att en primär
sekretessbestämmelse som är tillämplig på
en uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet
som uppgiften lämnas till eller som har
elektronisk tillgång till uppgiften hos den
förstnämnda myndigheten.
Sekundär sekretessbestämmelse

En bestämmelse om sekretess som en
myndighet ska tillämpa på grund av en
bestämmelse om överföring av sekretess.

OFR

199

FÖRVALTNINGSRÄTT

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV
ALLMÄNNA HANDLINGAR

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande
efter allmänna handlingar, m.m.
Hantering av allmänna handlingar, m.m.
1 §. En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar
när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av
allmänna handlingar.
Myndigheten ska särskilt se till
1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs
enligt tryckfrihetsförordningen,
2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och
4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med
beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska
hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.
En myndighet ska vidare särskilt beakta
1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om
de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt
3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.
Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar
2 §. Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om
1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande
efter allmänna handlingar,
2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna
handlingar,
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten
för att ta del av allmänna handlingar,
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på
uppgifter i sina handlingar,
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6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, och
7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.
I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.
Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i vissa fall
3 §. Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig
av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras
handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl
mot det.
Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.
4 §. I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till
arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar
samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och
sekretessmarkering
Registrering av allmänna handlingar
Registreringsskyldighetens omfattning
1 §. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller
upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.
Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en
upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig
för den andra myndigheten.
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de
hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller
upprättats.
Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.
2 §. Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret
framgå
1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare,
och
4. i korthet vad handlingen rör.
Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det
behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.
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Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.
3 §. Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att
handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet
inte behöver registreras enligt 1 §.
4 §. Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska
tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle
omfatta flertalet av handlingarna i registret.
Sekretessmarkering
5 §. Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut
på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller,
om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den
elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange
1. tillämplig sekretessbestämmelse,
2. datum då anteckningen gjordes, och
3. den myndighet som har gjort anteckningen.
Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en
viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande.

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.
Utlämnande av allmän handling
1 §. I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar.
2 §. Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en
annan myndighet.
3 §. Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund
av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han
eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den
anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.
Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om
1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över
handlingen, och
2. den enskilde begär myndighetens prövning.
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Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska
kunna överklagas.
Utlämnande av uppgift
4 §. En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän
handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
5 §. En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som
den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra
arbetets behöriga gång.
Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling
6 §. En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över
för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling. Detta gäller dock
inte om
1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten,
2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller
3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång.
En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar
som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar
för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos
myndigheten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra
arbetets behöriga gång.
Överklagbara beslut
7 §. En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet
1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt
att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.
En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den
förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en handling eller på annat
sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller förordning.
Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Regeringsrätten får
inte överklagas.
För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda bestämmelser om överklagande.
Överinstanser
8 §. Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kammarrätt, om inte annat följer av andra-femte styckena.
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Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens
rättsskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till Regeringsrätten.
Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens
rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga
myndigheter till hovrätt.
Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra än statliga myndigheter
till Högsta domstolen.
Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet till
regeringen.
Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd
överklagas till regeringen.
9 §. Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit överklagat
beslut överklagas till Regeringsrätten respektive Högsta domstolen.
Handläggning av överklagande
10 §. Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av tingsrätts eller
hovrätts beslut i domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut.
Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut.
11 §. Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ denna lag tillämpas bestämmelserna i 2325 §§ och 30 § första meningen förvaltningslagen (1986:223).

AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM
SEKRETESS

7 kap. Grundläggande bestämmelser
Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift
1 §. Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte
heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.
Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan myndighet m.m.
2 §. Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet,
gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om
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sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tilllämplig hos den
mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess.
Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet.
Konkurrens mellan sekretessbestämmelser
3 §. Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha
företräde, om inte annat anges i denna lag.
Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i vissa fall
4 §. Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en bestämmelse om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen tillämpas även om personen vid överlämnandet av uppgiften inte företrädde den myndighet som han eller hon är
knuten till.
Beräkning av sekretesstid
5 §. Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat
anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För
diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att uppgiften fördes in i handlingen.

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot
Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter
1 §. En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
Sekretess inom en myndighet
2 §. Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som
föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra
myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.
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Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer
3 §. En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en
utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte
1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning,
eller
2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet
och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

9 kap. ej med här
10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess
Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som
myndigheter
Samtycke
1 §. Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas
till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det,
följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.
Nödvändigt utlämnande
2 §. Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet.
3-10 §§ är ej med här
11 §. Sekretessen enligt 19 kap. 1-6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 13-15 §§,
31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12 och 16-18 §§ samt 39 kap. 1-5 §§ hindrar
inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud.
Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet lämnar
1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för hans
eller hennes uppdrag, eller
2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs för verksamheten.
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12 §. För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knuten
till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller samma
förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten.
En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Även sådana skyddsombud,
skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller endast om
uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.
Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för
sitt uppdrag. Han eller hon får dock inte röja uppgiften för någon annan.
13 §. När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som
inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, får myndighet göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna
uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har gjorts ska
vad som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla beträffande förbehållet.
Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges
i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som
följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.
Utlämnande av uppgift med förbehåll
14 §. Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift lämnas
till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker den enskildes
rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.
Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges
i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som
följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.
15 - 26 §§ ej med här
Generalklausul
27 §. Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.
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Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 8 §, 25 kap. 1-8
§§, 26 kap. 1-6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§,
33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.
Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen.
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretess
28 §. Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag
från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning
IV-VI.

11 kap. Överföring av sekretess
Bestämmelser om överföring av sekretess
Tillsyn och revision
1 §. Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.
Disciplinansvar m.m.
2 §. Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande
vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.
Forskningsverksamhet
3 §. Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan myndighet en
sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften
även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.
Direktåtkomst
4 §. Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till
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en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning
är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.
Fackliga förhandlingar m.m.
5 §. Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.
Arkivmyndigheter
6 §. Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.
Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar
7 §. Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring en
allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det enskilda organet.
Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en
allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring,
m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.
Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser
8 §. De sekretessbestämmelser som avses i 1-7 §§ ska, med undantag från vad
som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.
Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess
9 §. Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i anslutning
till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.
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12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv,
m.m.
Sekretess i förhållande till den enskilde själv
1 §. Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.
2 §. En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.
Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd
för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning
att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt
att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant
förbehåll när uppgiften lämnas ut.
Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges
i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som
följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.
Sekretess i förhållande till vårdnadshavare
3 §. Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig,
även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte
1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för
vårdnadshavaren, eller
2. det annars anges i denna lag.
Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans
med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
1 §. Av 1 kap. 1 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed jämställd skrift
eller i radioprogram, film, tekniska upptagningar eller därmed jämställt medium.
2 §. I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap. 4 §,
beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett sådant
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organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda eller uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om
1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk, och
3. förbud mot att efterforska upphovsman eller meddelare.
Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller
inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet.
3 §. Av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 § 1-8 tryckfrihetsförordningen samt
5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter när
detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.
Av 7 kap. 5 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt
lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.
4 §. Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1 tryckfrihetsförordningen samt 5
kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 2 yttrandefrihetsgrundlagen följer
att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är
uppsåtlig.
5 §. Av 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5
kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra
uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.
En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första
stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första
stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att meddela
och offentliggöra uppgifter.
Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV-VI. Bestämmelser om att tystnadsplikt
som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag inskränker rätten
att meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning VII.

OFR

211

FÖRVALTNINGSRÄTT

14 kap. Ansvar
1 §. I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den som bryter mot
förbehåll som har gjorts med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift.
Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid
med 19 kap. 1 och 2 §§.

Kap. 15 - 18 ej med här
19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska
intresse
Myndighets affärsverksamhet m.m.
Affärs- och driftförhållanden
1 §. Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver
likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under
motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som
driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision.
Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första stycket gäller inte beslut av myndigheten.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Överföring av sekretess
2 §. Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en annan
myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den
mottagande myndigheten.
Upphandling m.m.
3 §. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om
det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet tjänst
omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myn212

OFR

FÖRVALTNINGSRÄTT
dighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.
Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till
någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud
eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte
vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga
myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller
avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst
till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i
kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det avtalet slöts.
Upplåning
4 §. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet
för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Tekniska undersökningar
5 §. Sekretess gäller för uppgift om utförande av en undersökning av naturvetenskaplig eller teknisk art, som en myndighet har låtit göra för det allmännas
räkning, eller om resultatet av en sådan undersökning, om det kan antas att det
allmänna lider skada om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fackliga förhandlingar m.m.
Förhandlingar
6 §. Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften
röjs.
Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en sådan förhandling som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som en mynOFR
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dighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska delta i.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.
Stridsåtgärder
7 §. Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med anledning av facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller statligt eller
kommunalt företags ställning som part i arbetskonflikt försämras om uppgiften
röjs.
Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning en myndighet, en
sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska förhandla i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.
Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift
8 §. Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som självständigt
handlägger ett ärende om förhandling i en fråga som rör förhållandet mellan en
arbetsgivare och arbetstagare pröva en begäran om utlämnande till en enskild av
uppgift som hänför sig till ärendet. Om ett förhandlingsärende har uppdragits
åt en sammanslutning av kommuner, ska prövningen av frågan inom en viss
kommun göras av den myndighet inom kommunen som handlägger sådana
ärenden.
Rättsliga tvister
9 §. Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en
myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller
kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs.
Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
10 och 11 §§ är ej med här

20 kap ej med här

214

OFR

FÖRVALTNINGSRÄTT

AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS PERSONLIGA ELLER
EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds
personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang
uppgiften förekommer
Hälsotillstånd m.m.
Hälsa och sexualliv
1 §. Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom
uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte för uppgift
1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § femte
stycket,
2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 1 §, eller
3. som tas in i ett beslut.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretessbrytande bestämmelse
2 §. Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 § är sekretessbelagd även enligt en annan paragraf i denna lag, ska sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på sekretessen enligt den sistnämnda paragrafen
också vara tillämpliga på sekretessen enligt 1 §.

Förföljda personer, m.m.
Adress, telefon, m.m.
3 §. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för
motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt.
Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsreOFR

215

FÖRVALTNINGSRÄTT
gistret eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annat
liknande register.
Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade personuppgifter
som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretessbrytande bestämmelse
4 §. Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.
Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker
konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs
för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.

Utlänningar
Utlännings säkerhet i vissa fall
5 §. Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller
lider annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och
en utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
Sekretessbrytande bestämmelse
6 §. Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 §
lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1
§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475)
om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.
Behandling i strid med personuppgiftslagen
7 §. Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande
skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen
(1998:204).
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Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
8 §. Den tystnadsplikt som följer av 1, 3 och 5 §§ och den tystnadsplikt som
följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Kap. 22 - 24 ej med här
25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som
avser hälso- och sjukvård, m.m.
Hälso- och sjukvård m.m.
Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet
1 §. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför
kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, kastrering,
omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sammanhållen journalföring
2 §. Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i
1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av
en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i
patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap. 3 eller 4 § samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller
sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Omprövning och tillsyn
3 §. Sekretess gäller i sådan verksamhet som innefattar omprövning av beslut
i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård eller annan
medicinsk verksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och andra perOFR
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sonliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Patientnämndsverksamhet
4 §. Sekretess gäller i ärenden hos en nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Omhändertagande av patientjournal
5 §. Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande
6 §. Sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det
med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt
att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.
Anmälningar m.m.
7 §. Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra stycket och 3-5
§§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
8 §. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal
inom hälso- och sjukvården, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

218

OFR

FÖRVALTNINGSRÄTT
En varas tillverkning eller innehåll
9 §. Sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för sådan
uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Undantag från sekretess
10 §. Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ gäller inte
1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,
2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,
3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och
sjukvården, eller
4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal.
Sekretessbrytande bestämmelser
11 §. Sekretessen enligt 1 eller 4 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § i en
kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § i ett
landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting,
3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § eller till
en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring
i patientdatalagen (2008:355),
4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § inom
en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning och
framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om
det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs, eller
6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
- lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
- lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
- smittskyddslagen (2004:168),
- 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
- lagen (2006:496) om blodsäkerhet, eller
- lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler.
12 §. Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ hindrar inte att en
uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet
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inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård,
behandling eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,
eller
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon närstående till
henne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det
väntade barnet.
13 §. Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte
kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 1 § inte att
en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet
inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild
verksamhet på socialtjänstens område.
14 §. Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att en uppgift lämnas till hälso- och
sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av
synnerlig vikt att uppgiften lämnas.
15-18 §§ är ej med här

Kap. 26 - 35 ej med här
36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, vid medling i arbetstvister, i ärenden om
rättshjälp, m.m.
1, 2 §§ inte med här
Medling i arbetstvister
3 §. Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat till en
medlare eller till Medlingsinstitutet, om uppgiftslämnaren har gjort förbehåll
om detta.
Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett kollektivavtal
om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
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Mål om kollektivavtal, diskriminering, m.m.
4 §. Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och
uppgiften förekommer i
1. mål om kollektivavtal, och
2. mål om tillämpningen av
- lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
- lagen (1982:80) om anställningsskydd,
- 14 a kap. 7-12 §§ skollagen (1985:1100),
- 31-33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
- 4-11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
- 3-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller
- 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
5 - 8 §§ inte med här.

Kap. 37 ej med här
Ändringar införda t.om. SFS: 2009:871
•
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Tryckfrihetsförordningen
(valda delar)
SFS 1949:105

1 kap. Om tryckfrihet
1–10 §§.

/Ej med här./

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet
1 §. Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall
varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.
2 §. Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det
är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig
organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.
Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga
i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i
annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan
bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.
Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller
regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss
handling lämnas ut.
3 §. Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller
7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.
En upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myndighet, om
upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som
myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. En sammanställning av uppgifter ur en
upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndigheten
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endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.
En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock inte förvarad hos myndigheten om sammanställningen innehåller personuppgifter och myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Med personuppgift avses all
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
4 §. Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för
mottagaren endast som innehavare av annan ställning.
5 §. Med myndighet likställas i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling.
6 §. Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket gäller i stället att den anses inkommen till
myndighet när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt som angives i 3 § andra stycket.
Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling som enligt tillkännagivande skall avlämnas i förseglat omslag anses ej inkommen före den tidpunkt som
har bestämts för öppnandet.
Åtgärd som någon vidtager endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk
lagring av handling, som myndighet har tillhandahållit, skall ej anses leda till
att handling är inkommen till den myndigheten.
7 §. Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats.
Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den
hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför
sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
I stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att handling anses upprättad,
1. diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres
fortlöpande, när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing.
2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet skall avkunnas
eller expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hänför sig till sådant beslut, när beslutet har avkunnats eller expedierats,
3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar, när
handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts, dock
ej protokoll hos riksdagens utskott, riksdagens eller kommuns revisorer eller
statliga kommittéer eller hos kommunal myndighet i ärende som denna endast
bereder till avgörande.
8 §. Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller liknande myndighetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handOFR
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lingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra.
9 §. Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats
skall ej heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad
anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för
arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning
eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller
beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift.
Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed
jämställd handling som ej har expedierats anses ej som allmän handling, såvida
den icke tages om hand för arkivering.
10 §. Handling som förvaras hos myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses ej som allmän handling
hos den myndigheten.
11 §. Som allmän handling anses ej
1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande,
2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprättats
hos myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som utgives genom
myndigheten,
3. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i
bibliotek eller som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter
eller upptagningar som eljest ha överlämnats till myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits,
4. upptagning av innehållet i handling som avses i 3, om upptagningen förvaras hos myndighet där den ursprungliga handlingen ej skulle vara att anse som
allmän.
Det som föreskrivs i första stycket 3 om handling som ingår i bibliotek
tillämpas inte på upptagning i en databas som en myndighet har tillgång till enligt avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän handling hos
den myndigheten.
12 §. Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart
det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del
därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring. Kan
handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes,
skall den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.
Myndighet är icke skyldig att tillhandahålla handling på stället, om betydande hinder möter. I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket föreligger ej heller sådan skyldighet, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan
taga del av upptagningen hos närbelägen myndighet.
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13 §. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut.
En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av
lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. En myndighet är inte heller skyldig att framställa kopia av karta, ritning,
bild eller annan i 3 § första stycket avsedd upptagning än som nyss har angivits,
om svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället.
Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt.
14 §. Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som
förvarar handlingen.
Begäran prövas av myndighet som angives i första stycket. Om särskilda skäl
föranleda det, får dock i bestämmelse som avses i 2 § andra stycket föreskrivas
att prövningen vid tillämpningen av bestämmelsen skall ankomma på annan
myndighet. I fråga om handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet kan även genom förordning föreskrivas att endast viss myndighet får pröva
frågan om utlämnande. I de nu nämnda fallen skall begäran om utlämnande genast hänskjutas till behörig myndighet.
Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.
15 §. Om annan än riksdagen eller regeringen avslår begäran att få taga del
av handling eller lämnar ut allmän handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den, får sökanden föra
talan mot beslutet. Talan mot beslut av statsråd skall föras hos regeringen och
talan mot beslut av annan myndighet hos domstol.
I den i 2 § omnämnda lagen skall närmare angivas hur talan mot beslut som
avses i första stycket skall föras. Sådan talan skall alltid prövas skyndsamt.
Angående rätt att föra talan mot beslut av myndighet som lyder under riksdagen är särskilt föreskrivet.
16 §. Anteckning om hinder att lämna ut allmän handling får göras endast på
handling som omfattas av bestämmelse som avses i 2 § andra stycket. Härvid
skall tillämplig bestämmelse angivas.
17 §. I lag får föreskrivas att regeringen eller beslutande kommunal församling får besluta att allmänna handlingar som hänför sig till myndighets
verksamhet, vilken skall övertas av enskilt organ, får överlämnas till det organet
för förvaring, om detta behöver handlingarna i verksamheten, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Ett sådant organ skall i fråga
om överlämnade handlingar jämställas med myndighet vid tillämpningen av
12–16 §§.
I lag får även föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar får
överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Detta
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gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller
upprättats hos
1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig
till Svenska kyrkans verksamhet, eller
2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.
Vid tillämpningen av 12–16 §§ skall Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar jämställas med myndighet i fråga om överlämnade handlingar.
18 §. Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar skall bevaras samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar meddelas i lag.
3–13 kap. /Ej med här./

14 kap. Allmänna bestämmelser
1 §. Vad i lag är stadgat om resning i mål i allmänhet gälle, utan hinder av
att jury prövat huruvida brott föreligger, även dom i tryckfrihetsmål.
Beviljas resning i mål, vari jury prövat huruvida brott föreligger, och grundas
resningen på omständighet som kan antagas hava inverkat på juryprövningen,
skall samtidigt beslutas att målet skall ånyo upptagas inför jury av den rätt som
först dömt i målet. Om resning beviljas till den tilltalades förmån och saken är
uppenbar, får den domstol som beviljar resningen i stället omedelbart ändra domen.
2 §. Då på grund av högre rätts beslut tryckfrihetsmål, vari jury deltagit,
skall ånyo upptagas inför jury av den rätt som först dömt i målet, gälle om juryns
tillsättande vad i 12 kap 10-14 §§ är stadgat.
3 §. Tryckfrihetsmål och annat mål om brott mot bestämmelserna i denna
förordning skola alltid skyndsamt behandlas.
4 §.

Har upphävts genom lag (1976:955).

5 §. I allt varom bestämmelse ej meddelats i denna förordning eller i särskild
lag, som utfärdas med stöd därav, gäller vad i lag eller författning eljest är stadgat.
Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag, likställd med svensk medborgare.
6 §.

Har upphävts genom lag (1974:155).
•
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2002:1049
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Lag om rätt för
arbetstagarorganisation att
utse och entlediga företrädare
för de anställda i styrelse eller
annat organ vid statlig
myndighet
SFS 1976:230
Företrädare för de anställda vid statlig myndighet, som enligt särskild föreskrift
få ingå i styrelsen eller annat organ vid myndigheten, får utses och entledigas av
den eller de arbetstagarorganisationer som är företrädda hos myndigheten, om ej
annat följer av avtal eller särskild föreskrift.
Regeringen får föreskriva att denna lag ej skall tillämpas i fråga om viss myndighets styrelse eller motsvarande organ.
•
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.
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Myndighetsförordning
SFS 2007:515

Förordningens tillämpningsområde
1 §. Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen.
Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från
denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Myndighetens ledning
2 §. En myndighet leds av
1. en myndighetschef (enrådighetsmyndighet),
2. en styrelse (styrelsemyndighet), eller
3. en nämnd (nämndmyndighet).
Myndighetens ledningsform anges i myndighetens instruktion eller i någon
annan författning.

Ledningens ansvar
3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och
skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på
ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.
4 § Myndighetens ledning skall
1. besluta en arbetsordning,
2. i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden
och formerna i övrigt för verksamheten,
3. besluta en verksamhetsplan för myndigheten,
4. säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll
som fungerar på ett betryggande sätt, och
5. avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte skall avgöras av personalansvarsnämnden enligt 25 §.
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Delegering
5 §. Andra ärenden än de som avses i 4 § får
1. i styrelsemyndigheter avgöras av myndighetschefen eller, om inte styrelsen
bestämt något annat, av den som myndighetschefen bestämmer,
2. i enrådighetsmyndigheter och nämndmyndigheter avgöras av den som ledningen bestämmer.

Uppgifter
Allmänna uppgifter
6 §. Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.
Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.
Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet
och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten.

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete
7 §. Myndigheten skall ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete, ställa den personal till förfogande för deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för samarbetet.

Myndighetens arbetsgivarpolitik
8 §. Myndigheten skall
1. i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga
arbetsgivarpolitiken,
2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas
kompetens och erfarenhet.

Särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter
Insynsråd
9 §. Om regeringen har bestämt att det skall finnas ett insynsråd vid myndigheten, skall rådet utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.
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Insynsrådet består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer.
Myndighetschefen skall vara ordförande i insynsrådet och hålla rådet informerat om verksamheten.

Särskilda bestämmelser för styrelsemyndigheter
Styrelsens sammansättning
10 §. Styrelsen består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer. En
av ledamöterna skall vara ordförande i styrelsen och en skall vara vice ordförande.
Myndighetschefen skall ingå i styrelsen, men inte vara dess ordförande eller
vice ordförande.

Beslutförhet
11 §. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
12 §. Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden
och de andra ledamöterna.
Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Myndighetschefens ansvar gentemot styrelsen
13 §. Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och skall sköta den löpande
verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.
Myndighetschefen skall hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse
styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.
Myndighetschefen skall under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik enligt 8 § och företräda myndigheten som arbetsgivare.

Särskilda bestämmelser för nämndmyndigheter
Nämndens sammansättning
14 §. Nämnden består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer. En
av ledamöterna skall vara ordförande i nämnden och en skall vara vice ordförande.
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Beslutförhet
15 §. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
16 §. Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden
och de andra ledamöterna.
Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Kansli
17 §. Om regeringen har bestämt att myndigheten skall ha ett kansli, skall
det ledas av en chef som skall följa de direktiv och riktlinjer som nämnden beslutar.
18 §. Om regeringen har bestämt att en myndighet skall upplåta lokaler och
sköta administrativa eller handläggande uppgifter åt en nämndmyndighet, ansvarar den förstnämnda myndigheten inför regeringen för de uppgifter som den
skall sköta.
De båda myndigheterna skall närmare reglera upplåtelsen av lokaler och fördelningen av uppgifter i en överenskommelse.

Ärendenas handläggning
Kostnadsmässiga konsekvenser
19 §. Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn.

Föredragning
20 §. Ärendena skall avgöras efter föredragning.
I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras.
Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp
till dess att ärendet hunnit föredras.
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Myndighetens beslut
21 §. För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling som visar
1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande, och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet.

Anställningar och uppdrag
22 §. Ledamöter i styrelser, nämnder och insynsråd utses av regeringen för en
bestämd tid.
Regeringen utser även ordförande i styrelser och nämnder.
23 §. Myndighetschefen anställs av regeringen. Detsamma gäller en myndighets överdirektör.

Annan personal anställs av myndigheten
24 §. Myndighetschefen skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i chefens
ställe när han eller hon inte är i tjänst.
Om myndigheten har en överdirektör, är överdirektören myndighetschefens
ställföreträdare.
Ställföreträdaren ersätter även i övrigt myndighetschefen i den utsträckning
som myndighetschefen bestämmer.

Personalansvarsnämnd
25 §.
Om regeringen har bestämt att det skall finnas en personalansvarsnämnd vid myndigheten, skall nämnden pröva frågor om
1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,
2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.
Myndighetschefen skall vara ordförande i personalansvarsnämnden. Nämnden skall i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som myndigheten utser.
26 §. Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.
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Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol
27 §. Myndigheten företräder staten vid domstol inom sitt verksamhetsområde.
I förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot
staten och i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. finns
särskilda bestämmelser om vem som för statens talan.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse
28 §. Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, skall myndigheten redovisa för regeringen
vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av
invändningen.
Redovisningen skall lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen
överlämnats.

Ärendeförteckning
29 §. Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.
Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

Överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter
30 §. Myndighetens beslut i ärenden om meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen får inte överklagas.
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Personalföreträdarförordning
SFS 1987:1101
Tillämpningsområde
1 §. Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i förordning med instruktion för myndigheten eller i någon annan förordning.

Definitioner
2 §. Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna
förordning samma betydelse och tillämpningsområde som i myndighetsförordningen (2007:515).
Med personalföreträdare avses den som särskilt har utsetts att i myndighetens
ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten.
Med personalansvarsnämnd avses en särskild nämnd vid myndigheten med
uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen.

Personalföreträdarnas behörighet
3 §.

Vid affärsverken är personalföreträdarna ledamöter i styrelserna.

4 §. Vid styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen eller nämnden.
5 §.

Har upphävts genom förordning (2007:744).

6 §. Vid enrådighetsmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara
och yttra sig när myndighetschefen slutligt handlägger sådana frågor som chefen har ansvar för enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515) eller myndighetens instruktion.
7 §. Att personalföreträdarna är ledamöter i en personalansvarsnämnd vid
myndigheten framgår av myndighetsförordningen (2007:515).

Förordnande av personalföreträdare, m.m.
8 §. För varje myndighet utses två eller, om det finns särskilda skäl till det,
tre personalföreträdare.
Dessutom utses en ersättare för varje personalföreträdare. Därvid tillämpas
9–11 §§.
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9 §. Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent av de anställda vid en annan myndighet än ett affärsverk, utser och entledigar den organisationen båda personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare vid
myndigheten, utser och entledigar den organisation som är den näst största med
hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda en av dem.
I andra fall utser och entledigar de två arbetstagarorganisationer som är de
största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vid myndigheten
vardera en av personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare vid
myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som är de största med
hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vardera en av dem.
Denna paragraf tillämpas bara i den mån något annat inte följer av kollektivavtal.
10 §. Personalföreträdarna i affärsverkens styrelser utses och entledigas av regeringen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som företräder de anställda vid verket.
Förslagen avges med tillämpning av 9 §. Om verket ingår i en affärsverkskoncern, bör därvid beaktas att personalföreträdarna företräder också de anställda i de företag som ingår i koncernen.
11 §. Personalföreträdare får bara den vara som är anställd vid myndigheten
eller ett företag inom affärsverkskoncernen, om det inte finns särskilda skäl till
något annat.
12 §. När personalföreträdarna företar resor med anledning av uppdraget, har
de samma rätt till reseförmåner som gäller för statstjänstemän i allmänhet.

Jäv
13 §. Personalföreträdarna får inte delta i eller närvara vid handläggningen av
frågor som rör
1. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
2. uppsägning av kollektivavtal,
3. arbetskonflikter,
4. rättstvister mellan myndigheten och en arbetstagarorganisation.
14 §. Av 11 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) framgår att den
som ska handlägga ett ärende är jävig bland annat om det finns någon särskild
omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i ärendet.
När styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträdare inte
anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att
- han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, eller
- han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.
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Beslut
15 §. Frågor om tillämpningen av 6 § prövas av myndighetschefen. Personalföreträdarna får då närvara och yttra sig.
Frågor om vad som ska anses som särskilda skäl enligt 8 eller 11 § prövas av
myndighetschefen. När det gäller affärsverken, prövas de dock av regeringen.

Överklagande
16 §. Har upphävts genom förordning (2003:476).
17 §. Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2007:744
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Förordning om ersättning
för uppdrag i statliga styrelser,
nämnder och råd m.m.
SFS 1992:1299
Tillämpningsområde m.m.
1 §. I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter
och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd
m. m. som tillsatts av regeringen.
2 §. Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A–E enligt särskilt regeringsbeslut.

Ersättning till ordförande och vice ordförande
3 §. Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande.

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare
4 §. Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.
Belopp, kronor
Kategori
Övriga ledamöter
A
B
C
D
E

Ersättare

Regeringen beslutar
särskilt i varje
enskilt fall
2 250
1 500
975
450

Regeringen beslutar
särskilt i varje
enskilt fall
1 000
725
475
450

Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om
det inte finns särskilda skäl för något annat.
Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.
Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot
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eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den
myndighet där han är anställd.
Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde.
5 §.

Har uphävts genom förordning (1996:493).

6 §. När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.
7 §. En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner
från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.
Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp
per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens enligt 3 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring fastställda sjukpenninggrundande inkomst,
delad med 365.
Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §.

Sakkunniga, experter och sekreterare
8 §. Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten.

Personalföreträdare
9 §. Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.
Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.

Övergångsbestämmelser
2004:936
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och
ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.
2008:1347
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna
ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2008:1347
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Personuppgiftslag
SFS 1998:204
Allmänna bestämmelser
Syftet med lagen
1 §. Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Avvikande bestämmelser i annan författning
2 §. Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla.
Definitioner
3 §. I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
Beteckning

Betydelse

Behandling (av personuppgifter)

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som
vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig
det sker på automatisk väg eller inte,
t. ex. insamling, registrering,
organisering, lagring, bearbetning
eller ändring, återvinning, inhämtande,
användning, utlämnande genom
översändande, spridning eller annat
tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering,
utplåning eller förstöring.

Blockering (av personuppgifter)

En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna skall vara förknippade med
information om att de är spärrade och om
anledningen till spärren och för att
personuppgifterna inte skall lämnas ut till
tredje man annat än med stöd av 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Mottagare

Den till vilken personuppgifter
lämnas ut. När personuppgifter lämnas
ut för att en myndighet skall kunna
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utföra sådan tillsyn, kontroll eller
revision som den är skyldig att sköta,
anses dock inte myndigheten som
mottagare.
Personuppgifter
direkt eller

All slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet.

Personuppgiftsansvarig
tillsammans

Den som ensam eller tillsammans
med andra bestämmer ändamålen
med och medlen för behandlingen
av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för
den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsombud

Den fysiska person som, efter
förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt.

Den registrerade

Den som en personuppgift avser.

Samtycke

Varje slag av frivillig, särskild och
otvetydig viljeyttring genom vilken den
registrerade, efter att ha fått information,
godtar behandling av personuppgifter
som rör honom eller henne.

Tillsynsmyndigheten

Den myndighet som regeringen utser
för att utöva tillsyn.

Tredje land

En stat som inte ingår i Europeiska
unionen eller är ansluten till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Tredje man

Någon annan än den registrerade, den
personuppgiftsansvarige,
personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som
under den personuppgiftsansvariges
eller personuppgiftsbiträdets direkta
ansvar har befogenhet att behandla
personuppgifter.
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Tillämpningsområde
Det territoriella tillämpningsområdet
4 §. Denna lag gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är etablerade i
Sverige.
Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i tredje
land men för behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som
finns i Sverige. Vad som nu sagts gäller dock inte om utrustningen bara används
för att överföra uppgifter mellan ett tredje land och ett annat sådant land.
I det fall som avses i andra stycket första meningen skall den personuppgiftsansvarige utse en företrädare för sig som är etablerad i Sverige. Vad som anges i
denna lag om den personuppgiftsansvarige skall också gälla för företrädaren.
Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen
5 §. Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller
delvis är automatiserad.
Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna
ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som
är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material
5 a §. Bestämmelserna i 9, 10, 13-19, 21-26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver
inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.
Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den innebär
en kränkning av den registrerades personliga integritet.
Undantag för privat behandling av personuppgifter
6 §. Denna lag gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur.
Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten
7 §. Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle
strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
Bestämmelserna i 5 a, 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första stycket och 47-49
§§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande.
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Förhållandet till offentlighetsprincipen
8 §. Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle
inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att
lämna ut personuppgifter.
Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar
allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet.
Bestämmelsen i 9 § fjärde stycket gäller inte för en myndighets användning av
personuppgifter i allmänna handlingar.
Föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser
8 a §. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 9, 23-26 och 28
§§ samt 29 § andra stycket och 42 §, om det är nödvändigt med hänsyn till
a) rikets säkerhet,
b) försvaret,
c) allmän säkerhet,
d) förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott eller av överträdelse
av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,
e) åtal för brott,
f) ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen,
g) myndighetsutövning som avser tillsyn, inspektion eller reglering i fråga
om sådant som nämns i c-f, eller
h) skyddet av fri- och rättigheter.

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter
9 §. Den personuppgiftsansvarige skall se till att
a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god
sed,
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med
det för vilket uppgifterna samlades in,
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande
till ändamålen med behandlingen,
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen med behandlingen,
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med
behandlingen, och
i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
242

OFR

FÖRVALTNINGSRÄTT
I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter
för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som sagts i första stycket i. Personuppgifterna får
dock i sådana fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för dessa
ändamål.
Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om
den registrerade har lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med
hänsyn till den registrerades vitala intressen.

När behandling av personuppgifter är tillåten
10 §. Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt
samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den
registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall
kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse
av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
Direkt marknadsföring
11 §. Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, om den registrerade hos den personuppgiftsansvarige skriftligen har
anmält att han eller hon motsätter sig sådan behandling.
Samtycke återkallas
12 §. I de fall då behandling av personuppgifter bara är tillåten när den registrerade har lämnat sitt samtycke enligt 10, 15 eller 34 §§ har den registrerade
rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas.
En registrerad har utöver vad som följer av första stycket och 11 § inte rätt att
motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
lag.
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Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter
13 §. Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.
Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna
lag som känsliga personuppgifter.

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga
personuppgifter
14 §. Det är trots förbudet i 13 § tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i de fall som anges i 15-19 §§.
I 10 § finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av personuppgifter
över huvud taget är tillåten.
Samtycke eller offentliggörande
15 §. Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna.
Nödvändig behandling
16 §. Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig
för att
a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten,
b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna skyddas
och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, eller
c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.
Uppgifter som behandlas med stöd av första stycket a får lämnas ut till tredje man bara om det inom arbetsrätten finns en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra det eller den registrerade uttryckligen har samtyckt till
utlämnandet.
Ideella organisationer
17 §. Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt
syfte får inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om
organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden kontakt med den. Känsliga personuppgifter får
dock lämnas ut till tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det.
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Hälso- och sjukvård
18 §. Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål, om behandlingen är nödvändig för
a) förebyggande hälso- och sjukvård,
b) medicinska diagnoser,
c) vård eller behandling, eller
d) administration av hälso- och sjukvård.
Den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet och har
tystnadsplikt får även behandla känsliga personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Detsamma gäller den som är underkastad en liknande tystnadsplikt och som har fått känsliga personuppgifter från verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Forskning och statistik
19 §. Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor.
Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära.
Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall förutsättningarna enligt andra stycket anses uppfyllda. Med forskningsetisk kommitté
avses ett sådant särskilt organ för prövning av forskningsetiska frågor som har
företrädare för såväl det allmänna som forskningen och som är knutet till ett universitet eller en högskola eller till någon annan instans som i mera betydande
omfattning finansierar forskning.
Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som avses i
andra stycket, om inte något annat följer av regler om sekretess och tystnadsplikt.
Bemyndigande att föreskriva ytterligare undantag
20 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i 13 §, om det behövs
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Uppgifter om lagöverträdelser m.m.
21 §. Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har godkänts enligt
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.
Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första
stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut.
Behandling av personnummer
22 §. Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till
a) ändamålet med behandlingen,
b) vikten av en säker identifiering, eller
c) något annat beaktansvärt skäl.

Information till den registrerade
Information skall lämnas självmant
23 §. Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna.
24 §. Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa än den registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den registrerade
information om behandlingen av uppgifterna när de registreras. Är uppgifterna
avsedda att lämnas ut till tredje man, behöver informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas ut för första gången.
Information enligt första stycket behöver inte lämnas, om det finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av personuppgifterna i en lag eller
någon annan författning.
Information behöver inte heller lämnas enligt första stycket, om detta visar
sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. Om
uppgifterna används för att vidta åtgärder som rör den registrerade, skall dock
information lämnas senast i samband med att så sker.
Den information som skall lämnas självmant
25 §. Information enligt 23 eller 24 §§ skall omfatta
a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet,
b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och
c) all övrig information som behövs för att den registrerade skall kunna ta till
vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om
information och få rättelse.
Information behöver dock inte lämnas om sådant som den registrerade redan
känner till.
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Information skall lämnas efter ansökan
26 §. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker
om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör
den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om
a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,
b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,
c) ändamålen med behandlingen, och
d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas
ut.
En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den sökande själv. Information enligt
första stycket skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det
finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.
Information enligt första stycket behöver inte lämnas om personuppgifter i
löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som
utgör minnesanteckning eller liknande. Vad som nu sagts gäller dock inte om
uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om uppgifterna behandlas enbart för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande text som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats
under längre tid än ett år.
Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt
27 §. I den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning
eller annars framgår av beslut som har meddelats med stöd av författning att
uppgifter inte får lämnas ut till den registrerade gäller inte bestämmelserna i
23-26 §§. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vägra att
lämna ut uppgifter till den registrerade.

Rättelse
28 §. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd
av lagen. Den personuppgiftsansvarige skall också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna
undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte
lämnas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.
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Automatiserade beslut
29 §. Om ett beslut som har rättsliga följder för en fysisk person eller annars
har märkbara verkningar för den fysiska personen, grundas enbart på automatiserad behandling av sådana personuppgifter som är avsedda att bedöma egenskaper hos personen, skall den som berörs av beslutet ha möjlighet att på begäran få beslutet omprövat av någon person.
Var och en som varit föremål för ett sådant beslut som avses i första stycket
har rätt att på ansökan få information från den personuppgiftsansvarige om vad
som har styrt den automatiserade behandling som lett fram till beslutet. I fråga
om ansökan och lämnandet av information gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 26 §.

Säkerheten vid behandling
Personer som behandlar personuppgifter
30 §. Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under
biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige.
Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. I det avtalet skall det
särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna
bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 § första
stycket.
Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i det allmännas verksamhet i frågor som avses i
första stycket, skall dessa gälla i stället för vad som sägs i första stycket.
Säkerhetsåtgärder
31 §. Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna
skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av
a) de tekniska möjligheter som finns,
b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och
d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.
När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall den
personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet
verkligen vidtar åtgärderna.
Tillsynsmyndigheten får besluta om säkerhetsåtgärder
32 §. Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige skall vidta enligt 31 §.
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I 45 § finns det bestämmelser om tillsynsmyndighetens möjligheter att förena beslutet med vite.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land
33 §. Det är förbjudet att till tredje land föra över personuppgifter som är under behandling om landet inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Förbudet gäller också överföring av personuppgifter för behandling i tredje land.
Frågan om en skyddsnivå är adekvat skall bedömas med hänsyn till samtliga
omständigheter som har samband med överföringen. Särskild vikt skall läggas
vid uppgifternas art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen
skall pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som
finns för behandlingen i det tredje landet.
Undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land
34 §. Det är trots förbudet i 33 § tillåtet att föra över personuppgifter till
tredje land, om den registrerade har lämnat sitt samtycke till överföringen eller
om överföringen är nödvändig för att
a) ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige skall
kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,
b) ett sådant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och tredje man som är
i den registrerades intresse skall kunna ingås eller fullgöras,
c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller
d) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas.
Det är också tillåtet att föra över personuppgifter för användning enbart i en
stat som har anslutit sig till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter.
35 §. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §
för överföring av personuppgifter till vissa stater. Regeringen får också meddela
föreskrifter om att överföring av personuppgifter till tredje land är tilllåten, om
överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga garantier till skydd för de
registrerades rättigheter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §, om det behövs med hänsyn
till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns tillräckliga garantier till skydd
för de registrerades rättigheter.
Regeringen får under de förutsättningar som nämns i andra stycket i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i 33 §. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut.
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Anmälan till tillsynsmyndigheten
Anmälningsskyldighet
36 §. Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad
omfattas av anmälningsskyldighet. Den personuppgiftsansvarige skall göra en
skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten innan en sådan behandling eller en
serie av sådana behandlingar med samma eller liknande ändamål genomförs.
Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud skall detta
anmälas till tillsynsmyndigheten. Även ett entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt första stycket för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt
intrång i den personliga integriteten.
Anmälan behöver inte göras om det finns ett personuppgiftsombud
37 §. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till tillsynsmyndigheten
att ett personuppgiftsombud utsetts och vem det är, behöver anmälan enligt 36
§ första stycket inte göras.
Personuppgiftsombudets uppgifter
38 §. Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att självständigt se till att
den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister för honom
eller henne.
Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse så snart det kan ske efter påpekande, skall personuppgiftsombudet anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.
Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med tillsynsmyndigheten
vid tveksamhet om hur de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas.
39 §. Personuppgiftsombudet skall föra en förteckning över de behandlingar
som den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits. Förteckningen skall omfatta åtminstone de uppgifter som en anmälan enligt 36 § skulle ha innehållit.
40 §. Personuppgiftsombudet skall hjälpa registrerade att få rättelse när det
finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller
ofullständiga.
Obligatorisk anmälan av särskilt integritetskänsliga behandlingar
41 §. Regeringen får meddela föreskrifter om att sådana behandlingar av personuppgifter som innebär särskilda risker för otillbörligt intrång i den personli250
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ga integriteten skall för förhandskontroll anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 36 § tre veckor i förväg. Om regeringen har meddelat sådana föreskrifter,
gäller inte undantaget från anmälningsskyldigheten enligt 37 §.

Upplysningar till allmänheten om behandlingar
som inte anmälts
42 §. Den personuppgiftsansvarige ska till var och en som begär det skyndsamt och på lämpligt sätt lämna upplysningar om sådana automatiserade eller
andra behandlingar av personuppgifter som inte har anmälts till tillsynsmyndigheten. Upplysningarna ska omfatta det som en anmälan enligt 36 § första
stycket skulle ha omfattat. Den personuppgiftsansvarige är dock inte skyldig att
lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder
som har vidtagits. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
vägra att lämna ut uppgifter.

Tillsynsmyndighetens befogenheter
43 §. Tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på begäran få
a) tillgång till de personuppgifter som behandlas,
b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter
och säkerheten vid denna, och
c) tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter.
44 §. Om tillsynsmyndigheten inte efter begäran enligt 43 § kan få tillräckligt underlag för att konstatera att behandlingen av personuppgifter är laglig,
får myndigheten vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla
personuppgifter på något annat sätt än genom att lagra dem.
45 §. Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. Går det inte
att få rättelse på något annat sätt eller är saken brådskande, får myndigheten vid
vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla personuppgifterna på något annat sätt än genom att lagra dem.
Om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer ett beslut om säkerhetsåtgärder enligt 32 § som vunnit laga kraft, får tillsynsmyndigheten föreskriva
vite.
46 §. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om vite enligt 44 eller 45 §§, skall
den personuppgiftsansvarige ha fått tillfälle att yttra sig. Om saken är brådskande, får myndigheten dock i avvaktan på yttrandet meddela ett tillfälligt beslut om vite. Det tillfälliga beslutet skall omprövas, när yttrandetiden har gått
ut.
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Ett vitesföreläggande skall delges den personuppgiftsansvarige. Delgivning
enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) får användas bara om det finns skäl att
anta att den personuppgiftsansvarige har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.
47 §. /Upphör att gälla U:2010-02-15/ Tillsynsmyndigheten får hos länsrätten i det län där myndigheten är belägen ansöka om att sådana personuppgifter
som har behandlats på ett olagligt sätt skall utplånas.
Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt.
47 § /Träder i kraft I:2010-02-15/ Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana
personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska utplånas.
Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt.

Skadestånd
48 §. Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och
kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat.
Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den
personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne.

Straff
49 §. Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt,
till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i
denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 § eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43 §,
b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21 §§,
c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35 §§,
d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 41 §,
e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 §§ i strid med 5 a
§ andra stycket, eller
f) i strid med 5 a § andra stycket för över personuppgifter till tredje land som
inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som avses i 33 §.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 44 § eller 45 § första stycket
döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av vitesföreläggandet.

Närmare föreskrifter
50 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om
252

OFR

FÖRVALTNINGSRÄTT
a) i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
b) vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige vid behandling av
personuppgifter,
c) i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
d) vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,
e) vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas, och
f) anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet när anmälda uppgifter har
ändrats.

Överklagande
51 §. Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än föreskrifter
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla även om det
överklagas.
52 §. En myndighets beslut om information enligt 26 §, om rättelse och underrättelse till tredje man enligt 28 §, om information enligt 29 § andra stycket och om upplysningar enligt 42 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen eller riksdagens
ombudsmän.
53 §. Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 47, 51 och 52 §§
får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1998:204
1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998, då datalagen (1973:289)
skall upphöra att gälla. Den äldre lagen gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 24 oktober 1998.
2. I fråga om behandling av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet eller behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om behandling för
ändamålet påbörjats före ikraftträdandet skall till och med den 30 september
2001 den äldre lagen tillämpas i stället för den nya. Detta gäller även bestämmelserna i den äldre lagen om överklagande.
3. Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ i den nya lagen skall inte börja
tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av
personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet eller manuell behandling
som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet
påbörjats före ikraftträdandet.
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4. I fråga om personuppgifter som vid ikraftträdandet lagras för historisk
forskning skall bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ i den nya lagen börja
tillämpas först när uppgifterna behandlas på något annat sätt. Innan dess skall
motsvarande bestämmelser i den äldre lagen tillämpas. De angivna bestämmelserna i den nya lagen skall dock inte till följd av vad som nu sagts börja tillämpas tidigare än vad som följer av 2 eller 3.
5. Anmälan enligt 36 § i den nya lagen får göras innan den nya lagen har trätt
i kraft för den aktuella behandlingen.
6. Ett samtycke som har lämnats innan den nya lagen har trätt i kraft för den
aktuella behandlingen skall gälla även efter ikraftträdandet om samtycket uppfyller kraven i den nya lagen.
7. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § i den äldre lagen kommit in
innan den nya lagen trätt i kraft för den aktuella behandlingen men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet skall framställningen anses som en ansökan enligt 26 § i den nya lagen.
8. Den nya lagens bestämmelser om skadestånd skall bara tillämpas om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att den nya lagen har trätt i kraft för den aktuella behandlingen. I annat fall tillämpas de äldre bestämmelserna.
2006:398
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i 52 § skall dock
inte tillämpas i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:827
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Skadeståndslag
SFS 1972:207

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §. I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om
skadestånd i avtalsförhållanden.
2 §. Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada
som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.
3 §.

Har upphävts genom lag (2001:732).

2 kap. Skadeståndsansvar på grund av eget vållande
1 §. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.
2 §.

Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.

3 §. Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett
angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som
kränkningen innebär.
4 §. Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år
skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra
ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.
5 §. Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada under påverkan av en allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning som inte är självförvållad och tillfällig skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn
till hans sinnestillstånd, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.
6 §. För skada som vållats genom underlåtenhet att avslöja brott skall ersättning enligt denna lag inte betalas enbart på den grund att straff för underlåtenheten kan följa enligt 23 kap. 6 § första stycket brottsbalken.
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3 kap. Skadeståndsansvar för arbetsgivare
och det allmänna
1 §. Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta
1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott,
och
3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges
i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.
I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även vad som
sägs nedan i detta kapitel. Vad som där sägs om en kommun gäller också ett
landsting och ett kommunalförbund.
2 §. Staten eller en kommun skall ersätta
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel
eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande
staten eller kommunen svarar, och
2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §
genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.
3 §. Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas
av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med
myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades.
4 §.

Har upphävts genom lag (1989:926).

5 §. Har upphävts genom lag (1989:926).
6 §. Ersättning enligt 1 eller 2 § för sakskada kan jämkas, om det är skäligt
med hänsyn till föreliggande försäkringar eller försäkringsmöjligheter.
7 §. Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning av beslut av
riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Regeringsrätten, om
inte beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten, utan att beslutet upphävts eller
ändrats.
8 §. Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej i fråga om sådan skada i följd av
trafik med motordrivet fordon som vållats av fordonets förare, i den mån trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt trafikskadelagen (1975:1410).
9 §. Skadeståndsansvar enligt detta kapitel åvilar ej staten eller kommun med
anledning av fel eller försummelse vid lotsning.
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10 §. Talan om ersättning enligt 2 § med anledning av dom eller beslut av
högsta domstolen, regeringsrätten, hovrätt eller allmän underrätt väckes vid den
domstol som enligt 2 kap. 2 § eller 3 kap. 3 § rättegångsbalken är behörig att
upptaga där angivna mål på grund av brott av domare vid den domstol som
meddelat domen eller beslutet. Motsvarande gäller i fråga om ersättningstalan
enligt 2 § med anledning av beslut eller åtgärd av någon som anges i nämnda
lagrum i rättegångsbalken. Sådan talan med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen väckes i högsta domstolen.

4 kap. Arbetstagares skadeståndsansvar
1 §. För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten
är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till
handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse
och övriga omständigheter.

5 kap. Skadeståndets bestämmande
1 §. Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet
skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av
bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till
följd av skadan.
Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som
den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den
inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och
färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder,
bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.
Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet.
2 §. Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för
1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av
dödsfallet,
2. förlust av underhåll.
3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.
Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som enligt lag
hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om
det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är skälig med hänsyn till den efOFR
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terlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med
underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet.
3 §. Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har
rätt till i form av
1. ersättning som betalas på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller på grund av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller någon annan likartad förmån,
2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån.
4 §. Ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av underhåll fastställes i form av livränta eller engångsbelopp eller som livränta jämte engångsbelopp. Är ersättningen av väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning,
skall den utgå som livränta, om icke särskilda skäl talar däremot.
Fastställd livränta kan, om skäl föreligger, helt eller delvis utbytas mot engångsbelopp.
5 §. Sedan frågan om ersättning enligt 1 eller 2 § har avgjorts slutligt genom
avtal eller dom, kan ersättningsfrågan omprövas, om förhållanden som enligt
detta kapitel låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt. Ersättning
som har fastställts i form av engångsbelopp kan dock inte sänkas.
Om ändring i skadeståndslivränta med anledning av förändringar i penningvärdet finns särskilda bestämmelser.
6 §. Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt
med hänsyn till handlingens art och varaktighet.
Därvid skall särskilt beaktas om handlingen
1. haft förnedrande eller skändliga inslag,
2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa,
3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet,
4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller
5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.
Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning
eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet.
7 §. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för
1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,
2. annan kostnad till följd av skadan,
3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.
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6 kap. Gemensamma bestämmelser
1 §. Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan.
Skadestånd till förare av motordrivet fordon som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.
Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.
Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är
skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna
i övrigt.
2 §. Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till
den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och
övriga omständigheter skall beaktas.
3 §. Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande samt för särskilda
olägenheter faller bort, om den skadelidande avlider innan krav på sådan ersättning har framställts. Detsamma gäller rätten till ersättning för kränkning.
4 §. Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem.
5 §. Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare
1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring,
2. den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt utför arbete som till
sin art liknar sådant som vanligen utföres av arbetstagare,
3. den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande.
6 §. En skadelidande som har tillerkänts skadestånd för kränkning skall inte
förpliktas att ersätta den skadeståndsskyldiges rättegångskostnader i ett mål där
skadestånd på grund av brottet prövas. Detta gäller dock inte om särskilda skäl
föranleder annat.
Om det finns särskilda skäl gäller vad som sägs i första stycket första meningen också en skadelidande som har tillerkänts skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande eller för särskilda olägenheter på grund av brott.
Undantag från vad som sägs i första och andra styckena får göras i fråga om
sådana kostnader som den skadelidande har orsakat genom att uppträda på ett
sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § eller 31 kap. 4 § rättegångsbalken.
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Övergångsbestämmelser
1994:2065
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.
1995:24
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har meddelats
av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 3 kap. 7 § i sin äldre lydelse.
2000:126
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000. Den nya bestämmelsen skall dock
endast tillämpas i de fall yrkandet om skadestånd har framställts efter ikraftträdandet.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2001:732
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Lag om rätten till
arbetstagares uppfinningar
SFS 1949:345

1 §. Denna lag avser här i riket patenterbara uppfinningar av arbetstagare i
allmän eller enskild tjänst.
Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet skall inte i denna egenskap anses såsom arbetstagare enligt
denna lag, dock att lagen skall tillämpas på sådana lärare vid Försvarsmaktens
skolor som är yrkesofficerare.
Inte heller officerare på reservstat, reservpersonal, reservofficerare eller de som
fullgör värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
skall i denna egenskap anses såsom arbetstagare enligt denna lag.
2 §. Arbetstagare har till sina uppfinningar samma rätt som andra uppfinnare, om ej annat följer av vad i denna lag sägs.
Vad sålunda och i övrigt i denna lag stadgas skall lända till efterrättelse, såvitt ej annat är uttryckligen överenskommet eller må anses framgå av anställningsförhållandet eller av eljest föreliggande omständigheter. Att i vissa fall villkor som upptagits i avtal rörande rätten till arbetstagares uppfinning är utan
verkan eller må jämkas, därom stadgas i 6 § första stycket och 7 § andra stycket.
3 §. Utgör forsknings- eller uppfinnarverksamhet arbetstagares huvudsakliga
arbetsuppgift och har en uppfinning tillkommit väsentligen såsom resultat av
denna verksamhet, eller innefattar en uppfinning eljest lösningen av en i tjänsten förelagd, närmare angiven uppgift, äger arbetsgivaren, om uppfinningens
utnyttjande faller inom hans verksamhetsområde, helt eller delvis inträda såsom
arbetstagarens rättsinnehavare med avseende å uppfinningen.
Är fråga om uppfinning vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde men som tillkommit i annat samband med anställningen än i första stycket sägs, äger arbetsgivaren förvärva rätt att utan hinder från arbetstagaren utöva uppfinningen i sin verksamhet. Önskar arbetsgivaren i fråga om sådan
uppfinning förvärva en mera omfattande rätt än nu sagts, har han företräde framför annan att överenskomma med arbetstagaren därom.
Beträffande uppfinning vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde men som tillkommit utan samband med anställningen äger arbetsgivaren företräde framför annan att genom överenskommelse med arbetstagaren
förvärva önskad rätt till uppfinningen.
4 §. Gör arbetstagare en uppfinning vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde skall han utan dröjsmål lämna denne underrättelse
därom.
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5 §. Vill arbetsgivare enligt 3 § första stycket eller andra stycket första punkten förvärva rätt till en uppfinning, skall det ske genom meddelande till arbetstagaren senast inom fyra månader från det arbetsgivaren enligt 4 § mottog underrättelse om uppfinningen. Arbetsgivaren äger ej heller under längre tid än nu
sagts sådan företrädesrätt som avses i 3 §.
Innan tidsfristen gått till ända eller arbetsgivaren dessförinnan förklarat sig
icke önska förvärva någon rätt till uppfinningen, äger arbetstagaren ej utan arbetsgivarens samtycke förfoga över uppfinningen eller yppa något angående
densamma under sådana omständigheter att dess offentliggörande eller utnyttjande för annans räkning kan befaras. Arbetstagaren må dock, sedan underrättelse skett enligt 4 §, söka patent å uppfinningen här i riket; och åligger det honom i sådant fall att underrätta arbetsgivaren om ansökningen inom en vecka
från det den ingavs till patentmyndigheten.
6 §. Inträder arbetsgivare, enligt denna lag eller eljest, helt eller delvis såsom
arbetstagarens rättsinnehavare med avseende å en av denne gjord uppfinning,
skall arbetstagaren vara berättigad till skälig ersättning; och skall vad nu sagts
gälla ändå att annat må hava avtalats före uppfinningens tillkomst.
Vid ersättningens bestämmande skall särskild hänsyn tagas till uppfinningens värde och omfattningen av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren
övertagit ävensom till den betydelse anställningen må hava haft för tillkomsten
av uppfinningen. Föreligger sådant fall som sägs i 3 § första stycket skall, utöver
skälig gottgörelse för de kostnader arbetstagaren kan hava fått vidkännas för
uppfinningen, ersättning utgå allenast i den mån värdet av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren övertagit överstiger vad som med hänsyn till arbetstagarens lön och övriga förmåner i tjänsten rimligen kunnat förutsättas.
7 §. Sökes inom sex månader efter det arbetstagare slutat anställning som avses i denna lag patent å uppfinning, som gjorts av honom och vars utnyttjande
faller inom den förutvarande arbetsgivarens verksamhetsområde, och äger uppfinningen samband med sådan forsknings- eller uppfinnarverksamhet som var
uppfinnarens huvudsakliga uppgift i anställningen, eller innefattar uppfinningen eljest lösningen av en honom däri förelagd, närmare angiven uppgift, skall så
anses som om uppfinningen gjorts under anställningen. Vad nu sagts skall dock
icke gälla om uppfinnaren förmår göra sannolikt att uppfinningen tillkommit
efter det anställningen upphörde.
Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, innefattande inskränkning i den senares rätt att förfoga över uppfinning som göres mer än ett
år efter det anställningen upphört, skall vara utan verkan.
8 §. Den som till följd av bestämmelserna i denna lag får kännedom om en
uppfinning får inte utnyttja vad han eller hon sålunda har fått veta eller obehörigen röja något därom.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
I fall som avses i första stycket ska inte följa ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
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9 §. I mål om tillämpningen av denna lag är Stockholms tingsrätt behörig
domstol. Vid prövningen av sådant mål skall tingsrätten och, om talan fullföljs,
hovrätten ha den sammansättning som anges i 66 och 67 §§ patentlagen
(1967:837).
10 §. I fråga, som avser tillämpningen av denna lag, äger arbetsgivaren eller
arbetstagaren och, därest tvisten härom hänskjutes till domstol, jämväl denna
inhämta utlåtande från en särskild nämnd. Denna skall bestå av ordförande och
sex ledamöter.
Ordföranden och två ledamöter förordnas av regeringen för viss tid bland personer som icke kunna anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.
Ordföranden och en av ledamöterna, vilken förordnas att vara vice ordförande,
skola vara lagkunniga och i domarvärv erfarna. Den andra ledamoten skall äga
särskild insikt och erfarenhet i patenträttsliga och därmed förbundna frågor.
Övriga ledamöter, vilka skola vara i arbetsförhållanden erfarna och kunniga,
förordnas av regeringen för två år i sänder, två såsom representanter för arbetsgivarsidan och två för arbetstagarsidan.
För varje ledamot i nämnden förordnar regeringen en ersättare som uppfyller
de för ledamoten stadgade behörighetsvillkoren.
Kostnaderna för nämndens verksamhet bestridas av allmänna medel. Närmare föreskrifter angående verksamheten meddelas av regeringen.

Övergångsbestämmelser
1992:125
Denna lag träder i kraft den 1 april 1992: Mål som före ikraftträdandet kommit in till arbetsdomstolen men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:403.
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Kommunallag
SFS 1991:900

1 kap. Indelning, medlemskap
Indelning i kommuner och landsting m.m.
1 §. Sverige är indelat i kommuner och landsting.
Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter.
2 §. Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
3 §. Föreskrifter om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara
finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Föreskrifter om kommuners och landstings organisation och befogenheter vid
extraordinära händelser i fredstid finns i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder införs och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Medlemskap
4 §. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast
egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.
Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget.

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 §. Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område
eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan.
2 §. Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
3 §. Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft
som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.
4 §. Om kommunernas och landstingens befogenheter och skyldigheter på
vissa områden finns det särskilda föreskrifter.
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5 §. Om kommunernas och landstingens rätt att meddela föreskrifter och att
för skötseln av sina uppgifter ta ut skatt finns det föreskrifter i regeringsformen.
6 §. Stockholms läns landsting får ha hand om sådana angelägenheter inom
en del av landstinget som kommunerna där egentligen skall sköta, om det finns
ett betydande behov av samverkan och detta inte kan tillgodoses på något annat
sätt.
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 §. Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs
utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.
8 §. Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja
näringslivet i kommunen eller landstinget.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det
finns synnerliga skäl för det.
Kommunalt partistöd
9 §. Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd
(partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
10 §. Fullmäktige skall besluta om partistödets omfattning och formerna för
det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti.
Om det med stöd av 4 kap. 30 § har anställts en politisk sekreterare för de förtroendevalda i ett parti, skall detta beaktas när stödet bestäms.

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation
och verksamhetsformer
Fullmäktige
1 §. I varje kommun och i varje landsting finns det en beslutande församling:
kommunfullmäktige i kommunerna och landstingsfullmäktige i landstingen.
Nämnder
2 §. Kommunfullmäktige skall tillsätta en kommunstyrelse och landstingsfullmäktige en landstingsstyrelse.
Närmare föreskrifter om styrelsen finns i 6 kap. 1–6 §§.
3 §. Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för
att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.
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3 a §. Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra
uppgifter enligt 3 §.
En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt särskilda författningar skall finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller landsting. Sådana uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har vid höjd beredskap
enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock inte fullgöras av
en gemensam nämnd. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller
landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation.
3 b §. Vad som gäller för en nämnd enligt denna lag skall, om inget annat
sägs, även gälla en gemensam nämnd.
3 c §. En gemensam nämnds behörighet och befogenhet skall närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och landstingen.
4 §. Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får
därvid besluta
1. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget,
2. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen eller landstinget,
3. att en nämnd skall ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar,
4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd, och
5. att en nämnd skall vara gemensam med en annan kommun eller ett annat
landsting.
5 §. En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där nämnden företräder kommunen eller
landstinget som part.
En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn
över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
6 §. Om utskott, nämndberedningar, partssammansatta organ och självförvaltningsorgan finns det särskilda föreskrifter i denna lag.
Fullmäktigeberedningar
7 §. För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall
avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar.
En fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda dörrar.
En sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
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Revisorer
8 §. För granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning skall det finnas revisorer.
Närmare föreskrifter om revisorer finns i 9 kap.
Fullmäktiges uppgifter
9 §. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten.
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra
författningar.
10 §. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första
stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige
får dock inte delegeras till nämnderna.
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde
finns i 6 kap. 33–38 §§.
11 §. Föreskrifter om rätt för kommuner och landsting att uppdra beslutanderätten i vissa anställningsfrågor till en sammanslutning av kommuner eller
landsting finns i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
12 §. I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får
fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen
för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige
har fastställt, om inte något annat följer av lag.
Nämndernas uppgifter
13 §. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de
enligt lag eller annan författning skall handha.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.
14 §. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
15 §. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket
och 12 §.
Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och formerna
för den.
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Kommunala företag
16 §. Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över
vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning
inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en
ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.
Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock
enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för det
i lag.
Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
17 §. Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, skall fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Vad som anges i första stycket gäller, när kommunen ensam eller landstinget
ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige skall
även utse minst en revisor i en sådan stiftelse.
Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen skall fullmäktige
utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.
18 §. Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag
eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med
någon annan, skall fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av
de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Detsamma gäller, om kommunen eller landstinget tillsammans med någon
annan bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.
I fråga om sådana juridiska personer som avses i första och andra styckena och
som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska
fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2
kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
Kommunala entreprenader
19 §. Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till någon annan än som avses i 17 och 18 §§ skall fullmäktige se till att kommunen respektive landstinget tillförsäkras en möjlighet
att kontrollera och följa upp verksamheten.
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19 a §. Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan än
som avses i 17 och 18 §§ om att denne skall utföra en kommunal angelägenhet
skall kommunen eller landstinget beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs.
Kommunalförbund
20 §. Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över
vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund.
Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits av förbundsmedlemmarna eller vid den senare tidpunkt som anges i förbundsordningen.
21 §. Om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna om kommuner och
landsting i denna lag, gäller dessa i tillämpliga delar även för kommunalförbund.
22 §. När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns
bestämmelser om i en särskild författning, skall den författningens bestämmelser om kommuner eller landsting gälla för förbundet.
Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, skall de gälla i stället för bestämmelserna i denna lag.
23 §. I ett kommunalförbund skall det som beslutande församling finnas förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion.
Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt vad som anges i förbundsordningen.
Varje förbundsmedlem skall vara representerad i den beslutande församlingen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika
många som antalet ledamöter.
24 §. Den beslutande församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen.
Mandattiden räknas från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat anges i förbundsordningen.
25 §. Den beslutande församlingen skall tillsätta en förbundsstyrelse. Om ett
förbund är organiserat med förbundsdirektion, skall direktionen också vara förbundsstyrelse.
Den beslutande församlingen skall tillsätta de organ som utöver förbunsstyrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter.
26 §. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund.
Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare tid anges i förbundsordningen.
27 §. För ett kommunalförbund skall det finnas en förbundsordning med
närmare bestämmelser om förbundet. Förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
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28 §. Förbundsordningen skall ange
1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt säte,
förbundets medlemmar och ändamål,
2. förbundets organisation, organens befogenheter och inbördes förhållanden
samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen skall få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige,
3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden i de fall som
anges i 24 §,
4. antalet revisorer och deras mandattid,
5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och vilken av förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer,
6. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i den beslutande
församlingen,
7. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen och för vilka ärenden detta skall gälla,
8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den
beslutande församlingen skall ha sådan yttranderätt som anges i 5 kap. 21 §,
9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall ha sådan närvarorätt
som anges i 4 kap. 23 §,
10. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,
11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och
fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna,
12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet,
13. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,
samt
17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och
ersättarna i den beslutande församlingen samt i fråga om förbund med förbundsdirektion till revisorerna.
Kommunala arkiv
29 §. Föreskrifter om kommunala arkiv finns i arkivlagen (1990:782).
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4 kap. De förtroendevalda
Definition
1 §. Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
Rösträtt
2 §. Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har den
som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år
i följd före valdagen.
3 §. Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige har
den som är röstberättigad vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i en kommun inom landstinget.
4 §. Frågor om rösträtt enligt 2 och 3 §§ avgörs på grundval av en röstlängd
som upprättas före valet.
Valbarhet
5 §. Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt
enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna, fullmäktigeberedningarna samt valen av revisorer är, oberoende av vad som framgår av
röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor
som uppställs i 2 och 3 §§.
6 §. Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den ledande ställningen bland personalen är inte valbar.
Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.
Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller syskon
eller annan närstående till den redovisningsskyldige.
Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte
valbar som
1. ordförande eller vice ordförande i fullmäktige,
2. ledamot eller ersättare i nämnd eller fullmäktigeberedning, eller
3. ledamot eller ersättare i sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§.
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Uppdragets upphörande
7 §. Om valet till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om
rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för de förtroendevalda som
har valts av fullmäktige två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats.
När omvalet eller sammanräkningen har avslutats, skall fullmäktige förrätta
nytt val av förtroendevalda för återstoden av mandattiden.
8 §. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget
genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden.
9 §. Fullmäktige skall befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.
10 §. Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av
fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet, eller
2. genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott för vilket
det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.
10 a §. Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en
nämnd
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i
fullmäktige, eller
2. vid förändringar i nämndorganisationen.
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare
har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Lag (1994:690).
Ledighet från anställning
11 §. Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som
behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten skall omfatta tid
för
1. möten i kommunala organ,
2. andra möten som är nödvändiga för uppdragen,
3. resor till och från mötena, och
4. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.
Rätt till ledighet enligt första stycket skall gälla även av fullmäktige utsedda
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller motsvarande
andra revisorer och deras suppleanter i sådana juridiska personer som avses i 3
kap. 17 och 18 §§.
Ekonomiska förmåner
12 §. Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster
och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.
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Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller
en betydande del av heltid.
12 a §. Förtroendevalda med funktionshinder har rätt till skälig ersättning för
resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.
Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller
en betydande del av heltid.
12 b §. Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina
uppdrag.
Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller
en betydande del av heltid.
13 §. Fullmäktige skall besluta enligt vilka grunder ersättning enligt
12-12 b §§ skall betalas.
14 §. Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få
1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget
utöver vad som följer av 12 a och 12 b §§,
2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
3. pension, samt
4. andra ekonomiska förmåner.
15 §. Om fullmäktige beslutar att arvode skall betalas, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.
Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller
en betydande del av heltid.
15 a §. Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den
kommun eller det landsting som har valt dem.
De förtroendevaldas initiativrätt
16 §. Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner.
Att de också får ställa interpellationer och frågor framgår av 5 kap. 49–56 §§.
17 §. Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.
Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör granskningen av
verksamheten i nämnden.
17 a §. Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning om ärendet
rör granskningen av verksamheten i fullmäktigeberedningen.
18 §. När ersättarna tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöterna.
Närmare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige och i nämnderna finns i 5 kap. 12–17 §§ och i 6 kap. 10 och 11 §§.
Omröstning och beslut
19 §. Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.
20 §. En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.
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Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet
skall kunna avgöras.
21 §. En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende skall
delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon
enskild.
Ingen är dock skyldig att rösta för fler än ett förslag.
Reservation
22 §. En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.
Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas.
Närvarorätt
23 §. Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Särskilt om kommunalförbund
23 a §. En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling välja endast den som är ledamot eller ersättare i
förbundsmedlemmens fullmäktige.
Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds förbundsstyrelse och andra
nämnder samt revisorer i ett kommunalförbund väljs bland dem som har rösträtt
vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Borgarråd i Stockholms kommun
24 §. Stockholms kommun får ha borgarråd.
Borgarråd väljs av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige har ägt rum i hela landet. Val får också ske när uppdrag som borgarråd har upphört under mandatperioden.
Borgarråden väljs för fyra år. I fall som avses i andra stycket andra meningen
avser valet resterande del av mandatperioden.
Om det begärs, skall varje borgarråd väljas särskilt.
25 §. Vad som i 7 § sägs om hur omval eller förnyad sammanräkning som innebär ändrad mandatfördelning mellan partierna i fullmäktige inverkar på uppdragen för förtroendevalda gäller också borgarrådens uppdrag.
26 §. I fråga om valbarhet till borgarråd och uppdragets upphörande skall
5 och 8–10a §§ tillämpas. Därvid skall vad som sägs i 10 a § om samtliga förtroendevalda i en nämnd gälla samtliga borgarråd.
27 §. Fullmäktige får besluta att borgarråden i sina uppdrag skall få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som
gäller för dem som är anställda hos kommunen.
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28 §. Borgarråden skall närvara vid fullmäktiges sammanträden.
De får delta i överläggningarna och framställa förslag men inte delta i besluten.
29 §.

Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om borgarråden.

Politiska sekreterare
30 §. Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare att biträda de
förtroendevalda i det politiska arbetet.
31 §. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av
det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas för dem.
32 §. En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som
behövs för tjänstgöringen.
Funktionshindrade
33 §. Kommuner och landsting skall verka för att förtroendevalda med funktionshinder kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

5 kap. Fullmäktige
Antalet ledamöter och ersättare
1 §. Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha.
Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst
31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller därunder och i
landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder,
41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare,
51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade invånare,
61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och
71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare.
I Stockholms kommun och landsting med över 300 000 röstberättigade invånare skall dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101.
2 §. Vid tillämpningen av 1 § ska antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1
mars året före valåret.
3 §. Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras,
skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela
landet.
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Beslutet skall fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.
4 §. För ledamöterna i fullmäktige skall det finnas ersättare.
Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna skall vara. Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet skall fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen skall genast underrättas om fullmäktiges beslut.
Föreskrifter om att utse ersättare finns i vallagen. (2005:839).
Mandattider
5 §. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige skall väljas för fyra år räknat
från och med den 1 november valåret.
Om Valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 14 kap. 27 § vallagen (2005:837), skall dock mandattiden förlängas till dess omvalet har avslutats.
I Stockholms kommun räknas mandattiden från och med den 15 oktober
valåret. .
Ordförande och vice ordförande
6 §. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera
vice ordförande.
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.
Tidpunkt för sammanträdena
7 §. Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden skall hållas.
Sammanträde skall hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
Hur sammanträdena kungörs
8 §. Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige.
Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och
om de ärenden som skall behandlas.
9 §. Kungörelsen skall anslås på kommunens eller landstingets anslagstavla
minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kungörelsen skall inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till
varje ledamot och ersättare.
10 §. Uppgift om tid och plats för ett sammanräde skall minst en vecka före
sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften
skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidningen.
11 §. Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner kungöras på det sätt
som föreskrivs i 8–10 §§, skall kungörelsen med uppgift om ärendet anslås
senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.
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Dessutom skall kungörelsen på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot och
ersättare så, att den kan antas nå dem inom samma tid.
Ersättarnas tjänstgöring
12 §. Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller
att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens
ställe.
13 §. Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
14 §. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till
ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in
i ledamotens ställe.
15 §. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
16 §. I kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som ledamoten
företräde till tjänstgöring.
Om samtliga ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige är förhindrade
att inställa sig eller att vidare delta i ett sammanträde, skall i ledamotens ställe
den ersättare inträda som enligt den bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den första platsen för partiet i valkretsen. Om en
sådan ersättare inte kan tjänstgöra, skall den ersättare inträda som står i tur att
tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra platsen för partiet i valkretsen
och så vidare efter samma grund.
Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig eller
att vidare delta i ett sammanträde, skall den ersättare inträda som har utsetts för
partiet i någon annan valkrets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har den
ersättare företräde som har utsetts i den valkrets där partiets röstetal är högst.
17 §. Fullmäktige skall meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring.
Beslutförhet
18 §. Fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras
även om färre ledamöter är närvarande.
19 §. Om en ledamot enligt 20 § eller 20 a § är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även om antalet deltagande på grund av jävet inte
uppgår till det antal som föreskrivs i 18 §.
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Jäv
20 §. En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.
Föreskrifter om jäv i samband med revision finns i 9 kap. 4 §.
Föreskrifterna i 6 kap. 24 § andra–fjärde styckena om verkan av jäv skall tilllämpas också på fullmäktige. Därvid skall vad som sägs om nämnd i stället
gälla fullmäktige.
20 a §. Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får
inte delta i
1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller
2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
Detsamma gäller också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan
närstående till den redovisningsskyldige.
20 b §. Trots 20 a § får enskilda förtroendevalda mot vilka anmärkning kan
riktas enligt 9 kap. 17 § andra stycket delta i fullmäktiges överläggningar, när
revisionsberättelsen över den verksamhet som de har ansvaret för behandlas.
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd får också delta i fullmäktiges
överläggning när verksamhet inom den egna nämnden behandlas.
Vad som nu har sagts gäller även om de förtroendevalda inte är ledamöter i
fullmäktige.
Rätt och skyldighet fär utomstående att medverka
21 §. Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att
delta i överläggningarna men inte i besluten.
22 §. Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.
Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en gemensam nämnd
har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och landstingen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det
inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.
23 §. Ärenden i fullmäktige får väckas av
1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget,
om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
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6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också
väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.
24 §. Fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd eller en nämnd som är
underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.
25 §. Fullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §. Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3
kap. 9 §.
Prövning av frågan om anmärkning och om ansvarsfrihet
25 a §. Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad
året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller
vägras. Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, skall
fullmäktige besluta om anmärkningen även skall framställas från fullmäktiges
sida. Beslutet skall motiveras.
Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslutet
skall motiveras.
Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd skall prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.
25 b §. Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan
skall väckas.
Talan som inte grundas på brott skall väckas inom ett år från det att beslutet
om vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars är rätten till sådan talan förlorad.
Hur ärendena bereds
26 §. Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av
en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
27 §. Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.
28 §. Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.
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29 §. Fullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.
Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald behöver
inte heller beredas.
30 §. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta om att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet
ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning.
31 §. Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäktige skall dock inhämta förklaringar över
1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och
2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.
Revisorerna skall alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling
av revisionsberättelsen.
Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också utan
ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag skall återkallas
enligt 4 kap. 10 §.
32 §. Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts om
samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.
32 a §. Fullmäktiges beslut enligt 25 § andra stycket får fattas utan föregående beredning.
33 §. En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
34 §. Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende
som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar i
kommunen eller landstinget.
Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Vid opinionsundersökningar eller liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras
av det.
Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta att
det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas röstlängd
och röstkort för omröstningen.
Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita valnämnden
i kommun som är förbundsmedlem.
35 §. Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som föranleds av
att ett landsting anlitar valnämnden.
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Bordläggning och återremiss
36 §. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst
en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.
För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet.
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter
som begärt återremittering.
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds
av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
37 §. Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.
Offentlighet och ordning vid sammanträdena
38 §. Fullmäktiges sammanträden är offentliga.
Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende skall hållas
inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en sådan överläggning, även när
de inte tjänstgör.
39 §. Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.
Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse
rättar sig.
Hur ärendena avgörs
40 §. Ordföranden skall se till att bara sådana ärenden avgörs som har kungjorts enligt föreskrifterna i 8–11§§.
Ett brådskande ärende får dock avgöras utan hinder av nämnda föreskrifter,
om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.
Att brådskande ärenden i vissa fall får avgöras utan beredning framgår av
32 §.
41 §. När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram förslag till
beslut.
Förslagen skall utformas så, att de kan besvaras med ja eller nej.
Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och
befäster beslutet med klubbslag, om inte omröstning begärs.
42 §. Om omröstning begärs, skall den ske öppet utom i ärenden som avser
val eller anställning av personal.
43 §. Om inte något annat är föreskrivet, bestäms utgången genom enkel
majoritet.
44 §. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet dock
genom lottning.
45 §. Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.
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Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden
anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.
Proportionella val
46 §, Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall följande val vara proportionella:
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
2. val av revisorer som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomiska
föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer som skall granska en sådan styrelses förvaltning och
4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer i kommunalförbund.
Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som sägs i första
stycket tillämpas, när den beslutande församlingen i ett kommunalförbund väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de beslutande organens beredningar samt revisorer.
47 §. Har upphävts genom lag (1992:355).
48 §. Om fullmäktiges val av ledamöter och ersättare i vissa statliga styrelser
och andra organ finns det särskilda föreskrifter.
Interpellationer och frågor
49 §. Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds
eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som
rör myndighetsutövning mot någon enskild.
50 §. Interpellationerna skall ha ett bestämt innehåll och vara försedda med
motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget.
51 §. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.
52 §. Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i
en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt
som fullmäktige bestämmer.
Om borgarråd finns i Stockholms kommun, får fullmäktige besluta att interpellationer får ställas bara till borgarråden eller vissa av dem.
Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller landsting som bildat en gemensam
nämnd får ställa interpellationer om nämndens handläggning. Interpellationer
skall riktas till nämndens ordförande.
53 §. Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för
ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ eller till ordföranden i styrel-
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sen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
54 §. För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor.
Vad som sägs i 49 och 51–53 §§ skall då tillämpas.
55 §. En fråga skall ha ett bestämt innehåll.
Den får vara försedd med en kort inledande förklaring.
56 §. När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.
Protokollet
57 §. Vid sammanträdena skall protokoll föras på ordförandens ansvar.
58 §. Protokollet skall redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som fullmäktige har handlagt.
59 §. Protokollet skall för varje ärende redovisa
1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
3. genomförda omröstningar och hur de har utfallit,
4. vilka beslut som har fattats,
5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt
6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.
60 §. I protokollet skall anges vilka interpellationer och frågor som har ställts
och vilka interpellationer och frågor som har besvarats.
61 §. Ett protokoll skall justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på
det sätt som fullmäktige har bestämt.
62 §. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats skall justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet skall framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. Tillkännagivandet
får inte tas bort från anslagstavlan före utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 10 kap. 6 § första stycket.
Bevis om anslagsdagen skall tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt.
I landstingen skall tillkännagivandet även införas i de tidningar som avses i
10 §.
Arbetsordningen
63 §. Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena.
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64 §. Arbetsordningen skall alltid innehålla föreskrifter om
1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden skall hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som skall föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt
9. formerna för justeringen av protokollen.
Om fullmäktige med stöd av 23 § 5 har beslutat att medborgarförslag får
väckas, skall arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag skall
handläggas.

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
Styrelsens uppgifter
1 §. Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund
som kommunen eller landstinget är medlem i.
2 §. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
3 §. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att
styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.
4 §. Det åligger styrelsen särskilt att
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med
de begränsningar som framgår av 5 kap. 29–32 §§,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.
5 §. Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen helt eller delvis
skall sköta om förvaltningen och verkställigheten i fråga om egendom samt
verkställa fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en annan
nämnd helt eller delvis skall ha hand om sin medelsförvaltning.
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6 §. Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingets
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan skall göra det på grund av lag
eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Nämndernas ansvar för verksamheten
7 §. Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av
3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan.
8 §. Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras
tjänster.
Antalet ledamöter och ersättare
9 §. Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal
som fullmäktige bestämmer. I styrelsen får antalet ledamöter inte vara mindre
än fem och antalet ersättare bör vara lika stort som antalet ledamöter.
Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall fullmäktige bestämma i vilken
ordning som de skall tjänstgöra.
Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. Var och en av de samverkande kommunerna och landstingen skall vara representerade i den gemensamma nämnden
med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många
som antalet ledamöter.
10 §.

Fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

11 §. Även de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och skall underrättas om tid och plats för sammanträdena.
Fullmäktige skall besluta i vilken utsträckning ersättarna skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
Mandattider
12 §. Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, räknat från och
med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid skall räknas från och
med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrelsen
vid fullmäktiges första sammanträde.
13 §.

Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen.

14 §.

Om ledamot avgår under mandattiden, skall fyllnadsval förrättas.
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Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i stället en
ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring.
Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda enligt 4 kap.
10 a § 1, skall val av nya ledamöter och ersättare förrättas.
Ordförande och vice ordförande
15 §. Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer, bland
nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande.
16 §. Fullmäktige skall meddela föreskrifter om vem som skall fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
17 §.

Har upphävts genom lag (1994:690).

Tidpunkt för sammanträdena
18 §. Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.
Närvarorätt för utomstående
19 §. En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan
nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller landstinget
eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för
att lämna upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
19 a §. En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden
får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som
har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Utskott och nämndberedningar
20 §. Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott.
Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall finnas.
21 §. Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
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En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.
22 §. En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid skall föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
tillämpas.
Beslutförhet
23 §. En nämnd får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Jäv
24 §. En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos
en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom,
skall självmant ge det till känna.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte
trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan
honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.
Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av
det beslut varigenom nämnden avgör ärendet.
25 §. En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är
jävig, om
1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra
synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till,
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken,
eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.
26 §.
delse.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar bety-

27 §. Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller
landstinget utser minst hälften av styrelseledamöterna, skall jäv enligt 25 § 2 eller 5 inte anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger ärendet är
ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit.
Vad som nu har sagts gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskilda.
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Jäv enligt 25 § 5 skall inte heller anses föreligga enbart på grund av att den
som handlägger ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.
Handläggning av ärenden som väckts genom medborgarförslag
27 a § Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.
En nämnd som handlägger sådana ärenden skall minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden skall även
informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första
stycket.
Hur ärendena avgörs
28 §. I fråga om förfarandet när en nämnd fattar beslut skall 5 kap. 41–44 §§
tillämpas.
29 §.

För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs det enkel majoritet.

Protokollet
30 §. Vid ett sammanträde skall protokoll föras.
I fråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen tillkännages skall 5 kap. 57–62 §§ tillämpas. Tillkännagivandet behöver dock inte
införas i någon tidning.
Justeringen av en gemensam nämnds protokoll skall tillkännages på var och
en av de samverkande kommunernas och landstingens anslagstavlor. Tillkännagivandet behöver inte införas i någon tidning.
Delgivning
31 §. Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller med den som enligt ett reglemente eller ett särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.
Reglementen
32 §. Fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Reglementet för en gemensam nämnd skall antas av fullmäktige i var och en
av de samverkande kommunerna eller landstingen.
Delegering av ärenden inom en nämnd
33 §. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.
En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på
nämndens vägnar.
34 §.
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1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
35 §. Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas
till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske.
36 §. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande,
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
37 §. Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt
en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen.
38 §. Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på
nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra
sig, innan beslutet fattas.
Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet.
39 §.

Har upphävts genom lag (1994:690).

40 §.

Har upphävts genom lag (1994:690).

41 §.

Har upphävts genom lag (1994:690).

42 §.

Har upphävts genom lag (1994:690).

7 kap. Medbestämmandeformer
Partssammansatta organ
1 §. Om inte något annat följer av lag eller annan författning, får det i en
kommun eller ett landsting lämnas över till partssammansatta organ att inom
en nämnds verksamhetsområde svara för beredning, förvaltning och verkställighet.
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Detta gäller dock bara ärenden som rör forhållandet mellan kommunen eller
landstinget som arbetsgivare och dess anställda, samt beträffande en gemensam
nämnd, förhållandet mellan de samverkande kommunerna eller landstingen som
arbetsgivare och deras anställda.
2 §. Partssammansatta organ får inte avgöra frågor som avser verksamhetens
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
De får inte heller avgöra ärenden som avser myndighetsutövning mot någon
enskild.
3 §. Partssammansatta organ inrättas av fullmäktige.
4 §. Fullmäktige skall fastställa ett partssammansatt organs uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer i ett reglemente.
5 §. Ett partssammansatt organ skall bestå av företrädare för dels kommunen
eller landstinget, dels de anställda.
Kommunens eller landstingets företrädare väljs av fullmäktige eller, om fullmäktige bestämmer det, av en nämnd.
De anställdas företrädare utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har slutit kollektivavtal med om partssammansatta organ.
6 §. På ett partssammansatt organ skall tillämpas
1. 4 kap. 22 § om reservation,
2. 6 kap. 24–27 §§ om jäv, och
3. 6 kap. 30 § om protokollföring, protokolls innehåll, justering av protokoll
och tillkännagivande om justeringen.
7 §. En nämnd inom vars verksamhetsområde ett partssammansatt organ har
tillsatts får återkalla uppdrag som har lämnats över till organet, om det finns
synnerliga skäl för det.
Närvarorätt för personalföreträdare
8 §. Företrädare för de anställda hos en kommun eller ett landsting (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 9–13 §§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Företrädare för anställda i kommuner eller landsting som samverkar i en gemensam nämnd får i motsvarande omfattning närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.
Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i patientnämnder,
valnämnder och överförmyndarnämnder.
9 §. Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i särskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.
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10 §. Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden av följande
slag handläggs:
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte
ärendet rör en obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisation, och
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.
11 §. Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men
inte i besluten.
12 §. En nämnd är skyldig att, med iakttagande av föreskrifterna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lämna personalföreträdarna de upplysningar som behövs för deras verksamhet.
13 §. Personalföreträdarna utses särskilt för varje nämnd bland de anställda
hos kommunen eller landstinget, i första hand bland dem som är anställda inom
nämndens verksamhetsområde.
Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas
för varje nämnd.
14 §. Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har kollektivavtal med.
15 §. Vad som föreskrivs i denna lag om jäv för den som skall handlägga ett
ärende hos en nämnd skall gälla också för personalföreträdare i nämnden.
Jäv enligt 6 kap. 25 § 5 skall dock inte anses föreligga enbart på grund av att
personalföreträdaren
1. är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har
intressen att bevaka i ärendet, eller
2. har, i den egenskap som anges i 1, företrätt organisationen i en sådan förhandling i ärendet som har ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
16 §. Personalföreträdarna skall kallas till sammanträden på samma sätt som
gäller för ledamöterna i nämnden. Ersättarna kallas bara när de skall tjänstgöra
som personalföreträdare.
17 §. Beslut som fattas vid ett sammanträde dit personalföreträdarna har tillträde blir inte ogiltiga på grund av att personalföreträdarna eller någon av dem
inte har kallats till sammanträdet.
Självförvaltningsorgan
18 §. Om inte något annat följer av lag eller annan författning, får fullmäktige besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under
nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss
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institution. Fullmäktige får i ett sådant fall även besluta att nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller som i övrigt avses i 6 kap. 34 § får dock inte delegeras till ett självförvaltningsorgan.
De beslut som självförvaltningsorganet fattar med stöd av uppdrag enligt
första stycket skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning
detta skall ske.
19 §. Nämnden skall i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
20 §. Ett självförvaltningsorgan skall bestå av företrädare för dem som nyttjar anläggningen eller institutionen och de anställda där. Företrädarna för nyttjarna skall vara fler än dem som företräder de anställda.
Nämnden väljer på förslag av nyttjarna de ledamöter och ersättare som skall
företräda nyttjarna och på förslag av de anställda dem som skall företräda de
anställda.
21 §. De ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdraget och de ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt för de förtroendevalda i kommunen eller landstinget.
22 §. En nämnd får helt eller delvis återkalla ett uppdrag som har givits till
ett självförvaltningsorgan, om det finns särskilda skäl för det.
Detsamma gäller uppdraget för enskild ledamot.

8 kap. Ekonomisk förvaltning
Mål för den ekonomiska förvaltningen
1 §. Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
Medelsförvaltningen
2 §. Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt
att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
3 §.

Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.

3 a §. Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av
medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas.
Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske.
Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.
3 b §. Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller.

292

OFR

ÖVRIGT
För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.
3 c §. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).
Budgetens innehåll
4 §. Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten skall upprättas efter samråd med de
övriga samverkande kommunerna och landstingen.
Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från tredje stycket får göras om det finns synnerliga skäl.
5 §. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det
vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket.
5 a §. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall
det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren.
Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.
Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det år
då det negativa resultatet uppkom.
5 b §. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte
skall göras
1. om det har uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8 kap. 4 § fjärde stycket,
2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller
3. om det finns andra synnerliga skäl.
Budgetprocessen
6 §. Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november
månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen
för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
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7 §. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna in sina
särskilda budgetförslag till styrelsen.
8 §. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
9 §. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.
Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det.
10 §. Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgängligt för allmänheten
från och med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten
skall fastställas.
Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i kungörelsen.
11 §. I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m m finns föreskrifter om skyldighet för
styrelsen att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen
för begravningsavgiften.
Utgiftsbeslut under budgetåret
12 §. Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall
beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras.
Förbud mot pantsättning
13 §. Kommuner och landsting får inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran.
Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.
Räkenskapsföring och redovisning
14 §. Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra räkenskaper över de
medel som de förvaltar.
Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring finns i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
15 §. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast till styrelsen skall redovisa sin medelsförvaltning under föregående budgetår.
16 §. När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, skall den upprätta en årsredovisning.
Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen (1997:614) om
kommunal redovisning.
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17 §. Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
18 §. Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske
innan fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas
eller vägras.
19 §. Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten från och med
kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen skall
godkännas.
Den plats där årsredovisningen hålls tillgänglig skall anges i kungörelsen.
20 §. Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.
20 a §. Minst en delårsrapport som skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall behandlas av fullmäktige.
Särskilt om kommunalförbund
21 §. Föreskrifterna i 6 och 8 §§ gäller inte kommunalförbund.
Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter i förbundsordningen om de
frågor som avses i 20 §.
22 §. I kommunalförbund med förbundsdirektion skall det sammanträde vid
vilket budgeten fastställs vara offentligt. En kungörelse om sammanträdet skall
utfärdas i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.
23 §. Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är
förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall skjuta till
så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.

9 kap. Revision
Val av revisorer
1 §. Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.
2 §. Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst fem revisorer
väljas.
Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders verksamhet skall minst fem revisorer väljas för varje nämnd eller grupp av nämnder.
En gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.
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3 §. Om en revisor som inte har utsetts vid ett proportionellt val avgår under
mandattiden, får fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna tid.
Jäv
4 §. I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv
tillämpas.
En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan vidta utan olägligt uppskov.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom,
skall självmant ge det till känna.
5 §. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna skall de
samfällt besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om revisorerna inte är beslutföra utan honom och någon annan inte
kan tillkallas utan olägligt uppskov.
Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagandet av det
beslut varigenom ärendet avgörs.
6 §. Från jäv skall bortses när frågan om partiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
Revisorernas ställning
7 §. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.
Sakkunnigt biträde
8 §. Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva
väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Lekmannarevisorer som utses med stöd av 3 kap. 17 eller 18 § skall i sin
granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av
granskning.
De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verkssamhet
som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.
Revisorernas uppgifter
9 §. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De
granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts
i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att
brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd
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nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt
dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna
får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden
funnit att det inte föreligger sådan misstanke.
9 a §. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8
kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.
10 §. Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än
1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk förlust,
2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
socialtjänstlagen (2001:453),
3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller
4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.
11 §.

Vad som sägs om nämnder i 9 § gäller också fullmäktigeberedningar.

Revisorernas rätt till upplysningar m m
12 §. Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de
anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.
De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna har hand om och ta del av de räkenskaper och andra handlingar som berör nämndernas verksamhet.
13 §.

Vad som sägs om nämnder i 12 § gäller också fullmäktigeberedningar.

Revisorernas förvaltning
14 §. Revisorerna svarar själva för den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, om inte fullmäktige bestämmer något annat.
15 §. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall tas
upp i protokoll.
Föreskrifter i 6 kap. 30 § om justering av protokoll och tillkännagivande om
justeringen skall tillämpas också på revisorernas protokoll.
Revisionsberättelse
16 §. Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret.
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De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har
lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 §§ skall också fogas till
revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller
landstinget ingår i skall också fogas till revisorernas berättelse utom i det fall
som avses i 9 kap. 20 §. Vidare skall revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller
18 §§ fogas till revisionsberättelsen.
17 §. Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen.
Anmärkningar får riktas mot
1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt
2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.
Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet
tillstyrks eller ej.
Revisionsreglemente
18 §. Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen.
Särskilt om kommunalförbund
19 §. För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§.
I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs revisorer i enlighet med
vad som anges i förbundsordningen.
20 §. I kommunalförbund med förbundsdirektion skall revisorerna avge en
revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Vad
som sägs om fullmäktige i 5 kap. 20 b, 25 a, 25 b och 31 §§ skall beträffande
sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
21 §. Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder, skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse som avser nämndernas verksamhet till
förbundsdirektionen.
Direktionen prövar frågan om ansvarsfrihet skall beviljas eller inte för de
nämnder som den tillsätter.
22 §. Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna
upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting
som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar om
1. kommunalförbundets angelägenheter, samt
2. sådana företag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 17 eller 18 § lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.
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10 kap. Laglighetsprövning
Tillämpningsområde
1 §. Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem
hos förvaltningsrätten.
Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av
varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen.
Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av
varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet
samt av förbundsmedlemmarna.
2 §. Följande beslut får överklagas:
1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av
rent förberedande eller rent verkställande art,
3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller
rent verkställande art, samt
4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §.
3 §. Föreskrifterna i detta kapitel gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande.
Hur besluten överklagas
4 §. Ett beslut överklagas skriftligt.
I sina klagomål skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som han stöder sitt överklagande på.
5 §.

Överklagandet skall ges in till förvaltningsrätten.

Klagotid
6 §. Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tidsfristen för
överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet, att protokoll över beslutet justerats, har anslagits på anslagstavlorna i
samtliga samverkande kommuner och landsting.
Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under
hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.
7 §. Om överklagandet före klagotidens utgång har kommit in till kommunen, landstinget eller kommunalförbundet i stället för till förvaltningsrätten,
skall överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kommunerna
eller landstingen.
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Grunder för laglighetsprövningen
8 §. Ett överklagat beslut skall upphävas, om
1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Första stycket punkterna 3 och 4 gäller inte beslut enligt 8 kap. 4 § tredje
och fjärde styckena samt 5 a och 5 b §§.
Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.
9 §. Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte
upphävas. Detsamma gäller om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till
följd av senare inträffade förhållanden.
10 §. Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång.
Processuella frågor
11 §. Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kommunen, landstinget, gemensam nämnd eller kommunalförbundet anses som
part.
12 §. Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får
inte gälla sådana brister i skrivelsen med överklagandet som består i att denna
inte anger den eller de omständigheter på vilka klaganden stöder sitt överklagande.
Föreskrifter i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta
till det bättre för enskild skall inte tillämpas.
13 §. Föreskrifter om hur förvaltningsrättens beslut överklagas finns i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
14 §. Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden
emot, får bara klaganden själv överklaga beslutet.
Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller
landstinget och av deras medlemmar samt, i fråga om beslut av en gemensam
nämnd, av nämnden och medlemmarna i de samverkande kommunerna och
landstingen.
Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett kommunalförbund eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas
av förbundet, av varje kommun och landsting som är medlem i förbundet och av
deras medlemmar.
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Förutsättningar för verkställighet
14 a §. Ett beslut som kan överklagas enligt bestämmelserna i detta kapitel
får verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot
det.
Rättelse av verkställighet
15 §. Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har vunnit laga
kraft och om beslutet redan har verkställts, skall det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett
beslut om rättelse skall meddelas utan oskäligt dröjsmål. Lag (2002:438).
•

Övergångsbestämmelser
1991:900
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Genom den nya lagen upphävs
– lagen (1969:596) om kommunalt partistöd,
– kommunallagen (1977:179),
– lagen (1977:180) om införande av kommunallagen (1977:179),
– lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna,
– lagen (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner, och
– lagen (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna.
3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till föreskrifter som
har ersatts genom föreskrifter i denna lag, skall i stället de nya föreskrifterna tilllämpas.
4. Rikets indelning i landsting ändras inte genom den nya lagen.
5. Föreskrifterna i 3 kap. 17 och 18 §§ skall från och med den 1 januari 1993
tillämpas också på sådana företag till vilka en kommun eller ett landsting har
överlämnat en angelägenhet före denna lags ikraftträdande.
6. Vid prövningen av kommunalbesvär över beslut som har meddelats före
utgången av år 1991 skall äldre föreskrifter tillämpas.
1995:84
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
1997:550
1. Denna lag träder i kraft, i fråga om bestämmelserna om gemensam nämnd
den 1 augusti 1997, och i övrigt den 1 januari 1998, då kommunalförbundslagen (1985:894) skall upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådant beställarförbund och
kommunalförbund som bildats enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård
och socialtjänst.
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1997:615
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad som föreskrivs i
övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen
(1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund som bildats före den
1 januari 1998.
2004:775
Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2005. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut
som har meddelats före den 1 december 2004.
2006:369
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 3 kap. 17 § och i övrigt den 1 juli 2006.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket, 17 § fjärde stycket och 28 §, 4
kap. 1 §, 5 §, 6 § tredje och fjärde styckena, 17 § andra stycket, 17 a § och 23 a
§ andra stycket, 5 kap. 20 a § första stycket, 23 § första stycket och 46 §, 6 kap.
19 § första stycket samt 9 kap. 1 §, 2 § första och andra styckena, 4 § första och
andra styckena och 19 § andra stycket skall tillämpas i sin äldre lydelse för de
revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret
2006.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:808
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Lag om vissa kommunala
befogenheter
SFS 2009:47

1 kap. Inledande bestämmelser
Innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen
(1991:900).
Undantag från kravet på kommunal anknytning.
2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess
medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller inte vid
tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
- 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt, 2 kap. 4 § om bistånd till
utländska studerande,
- 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
- 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
- 4 kap. 1 § om turism, och
- 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och
järnväg krävs dock särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning.
Krav på affärsmässighet
3 § Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen
(1991:900) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämpning
av följande bestämmelser i denna lag:
- 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
- 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
- 3 kap. 6 § om lokaler, och
- 5 kap. 1 och 2 § § om tjänsteexport.
Skyldigheter enligt socialtjänstlagen
4 § Det som anges i 2 kap. 6--8 §§ inskränker inte de skyldigheter som kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453). Den eller de nämnder som avses
i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt
2 kap. 7 och 8 §§.
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2 kap. Rätt att lämna olika former av bidrag,
bistånd och stöd
Bidrag till byggande av statlig väg och järnväg
1 § Kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg
som staten ansvarar för.
Bidrag till högskoleverksamhet
2 § Kommuner och landsting får lämna bidrag till utbildning och forskning
som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller av en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.
Medfinansiering av projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program
3 § Kommuner och landsting får medfinansiera projekt inom ramen för EG:s
strukturfonder och program.
Rätt att bistå utländska studerande
4 § Kommuner och landsting får bistå utländska studerande som med stöd av
svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller landstinget för studier eller
annan utbildning. Bistånd får ges genom åtgärder som syftar till att underlätta
vistelsen samt till att främja välfärden och trivseln för den studerande.
Stöd till ungdomsorganisationer
5 § Kommuner och landsting får lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet.
Stöd till boende
6 § Kommuner får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.
Kommuner får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av en bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.
Servicetjänster åt äldre
7 § Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla
servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.
Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.
8 § För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunerna bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader.
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Stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
9 § Kommuner som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder, får använda bidraget för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.

3 kap. Rätt att bedriva vissa typer av näringsverksamhet
Sysselsättning för personer med funktionshinder
1 § Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen
kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att
1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning
av personer med funktionshinder, och
2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder som avses i
2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453).
Sjuktransporter
2 § Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana transporter
som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommuner får även ingå
avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter.
Kollektivtrafik
3 § Kommunala aktiebolag får ingå avtal med trafikhuvudmän om att utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn.
Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd som i 1
kap. 3 § 1 yrkestrafiklagen (1998:490).
Bedömning av affärsmässighet
4 § Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens affärsmässighet
enligt 1 kap. 3 § ska bolaget upprätta en ekonomisk anbudskalkyl och fortlöpande göra en uppföljning av kalkylen. Kalkylen och uppföljningen ska innehålla samtliga relevanta direkta och indirekta kostnader samt intäkter.
Avvikelser mellan kalkylen och uppföljningen ska redovisas och förklaras för
bolagets styrelse.
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Särredovisning
5 § I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna och resultatet av
den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas särskilt. Av denna särredovisning ska det framgå
1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
2. borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som kommuner eller
landsting har ingått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt kostnaderna för förbindelserna,
3. kapital som kommuner eller landsting tillskjutit uppdragsverksamheten,
och
4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.
För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554).
Lokaler
6 § Kommuner får tillgodose små företags behov av lokaler i kommunen under
förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.
Om det finns särskilda skäl, får kommuner tillgodose enskilda företags behov
av lokaler i kommunen.

4 kap. Turism
Åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar
1 § Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja turistväsendet inom kommunen.

5 kap. Tjänsteexport och internationellt bistånd
Tjänsteexport
Tjänster
1 § Kommuner och landsting får tillhandahålla sådan kunskap och erfarenhet
som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för export
(tjänsteexport).
Varor
2 § Som ett led i en tjänsteexport får kommuner och landsting i begränsad omfattning exportera varor som utgör ett nödvändigt komplement till eller har ett
naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten.
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Villkor
3 § De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella risker och
valutarisker som tjänsteexporten kan innebära ska beaktas i varje exportaffär och
begränsas genom att säkerhet ställs eller genom separata garantier eller försäkringar.

Internationellt bistånd
Formerna för biståndet
4 § Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd.
Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.
5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av kommuner och landsting i form av utrustning som kommunerna och landstingen
inte längre behöver för sin verksamhet.
Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än
som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till
ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd
får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.
6 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk.
7 § Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 §§ får också lämnas till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation.
Villkor
8 § Kommuner och landsting ska förvissa sig om att bistånd som lämnas kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser utrustning som kommunerna och landstingen inte längre behöver för sin verksamhet.
9 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd till ett land som får svenskt
statligt bistånd ska anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska dock inte göras om biståndet avser utrustning som kommunen eller landstinget inte längre
behöver för sin verksamhet.
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6 kap. Övriga befogenhetsutvidgande bestämmelser
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt
1 § Om det i kommuner eller landsting ska tas ut skatt enligt lagen (2004:629)
om trängselskatt, får kommuner eller landsting träffa avtal med staten om att
biträda med
1. information om systemet med trängselskatt, och
2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.
Kommunerna eller landstingen får dock inte med stöd av första stycket utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.
Kommunal medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
2 § Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna
aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.
Kommunal delegation
3 § En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med uppgift att
tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare, får uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller
på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i
kommunens tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.
Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får lämnas av en
nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor för arbetstagare i kommunens tjänst.
Med kommun jämställs i denna paragraf landsting och annan kommunal förvaltningsenhet.

308

OFR

ÖVRIGT

Hälso- och sjukvårdslag
SFS 1982:763

Inledande bestämmelser
1 §. Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården
hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.
I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.
Mål för hälso- och sjukvården
2 §. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård skall ges företräde till vården.
Krav på hälso- och sjukvården
2 a §. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en
god vård. Detta innebär att den skall särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett
ändamålsenligt sätt.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är
uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.
2 b §. Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till
en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten
eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 §
första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.
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2 c §. Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som
vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar
om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Lag (1998:1660).
2 d §. När någon har avlidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter fullgöras
med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke.
2 e §. Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.
2 f §. Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör
barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 kap. 8-11 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område och av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan
behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Landstingens hälso- och sjukvård
Landstingets ansvar
3 §. Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är
bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget.
Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad
som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett
landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder
för annan att bedriva hälso- och sjukvård.
Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en
kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena.
Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som
landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.
Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.
Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i
samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med
och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för
att granska verksamheten.
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3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att
välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget skall ge patienten
den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller
skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting inom vilket han
eller hon är bosatt, om detta kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Landstinget skall ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger
entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.
Patienten skall erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan föranleda.
3 b § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som
är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande
vistas där,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva
och hörselskadade.
Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.
Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel skall
planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och beslutade insatser framgå.
3 c § Landstinget skall även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan
att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och
moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Vården skall i dessa fall erbjudas
av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det
gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa
personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt
vad som följer av den nämnda förordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas
vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller
dock 3 §.
3 d § Landstinget skall, i andra fall än som avses i 18 c §, erbjuda dem som är
bosatta inom landstinget och som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav, förbrukningsartiklar
som behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
OFR

311

ÖVRIGT
Förbrukningsartiklar som avses här får förskrivas av läkare samt av annan hälso- och sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen förklarat behörig.
3 e § Landstinget får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) läkemedel utan kostnad.
4 § Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver
omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.
Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som är
bosatt i ett annat landsting, om landstingen kommer överens om det.
Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
4 a §. Ny beteckning 26 c § genom lag (2006:631).
5 §. För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det
finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
Landstinget ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och
välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.
Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika,
om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.
När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962)
om valfrihetssystem tillämpas.
6 §. Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig
organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas
tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.
7 §. Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.
Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata
och andra vårdgivare.
Landstinget skall även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.
8 §. I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.
9 §. Regeringen får föreskriva att landet skall delas in i regioner för den hälsooch sjukvård som berör flera landsting.
Landstingen skall samverka i frågor som rör sådan hälso- och sjukvård.
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Rikssjukvård
9 a §. Med rikssjukvård avses hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting
och som samordnas med landet som upptagningsområde.
Socialstyrelsen beslutar vilken hälso- och sjukvård som skall utgöra rikssjukvård.
Rikssjukvården skall samordnas till enheter där en hög vårdkvalitet och en
ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas.
9 b §. För att få bedriva rikssjukvård krävs det tillstånd. Tillståndet skall vara
tidsbegränsat och förenat med villkor.
Socialstyrelsen beslutar, efter ansökan från det landsting som avser att bedriva rikssjukvård, om tillstånd och villkor.
Socialstyrelsens beslut i ärenden om rikssjukvård enligt denna lag får inte
överklagas.
Nämnder
10 §. Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
11 §.

Har upphävts genom lag (1991:909).

12 §.

Har upphävts genom lag (1991:903).

Personal
13 §. Har upphävts genom lag (1996:787).
14 §. Har upphävts genom lag (1996:787).
15 §. I landstingen skall finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring
ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring skall ske för viss tid.
I landstingen skall det också finnas möjligheter till anställning för läkares
specialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar
det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk
verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan
tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen skall anställas för viss tid.
16 §. Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till
tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.
I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen finns särskilda bestämmelser.
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Kommunernas hälso- och sjukvård
17 §. Bestämmelserna i 18–25 §§ gäller kommuner som ingår i ett landsting
samt, i de fall det är särskilt föreskrivet, de kommuner som inte ingår i ett landsting.
Kommunens ansvar
18 §. Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor
i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5
kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller som efter beslut av
kommunen bor i sådan särskild boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag. Varje kommun skall även i samband med dagverksamhet, som
omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som vistas där.
En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och
sjukvård i hemmet (hemsjukvård).
Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att
erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer överens om det. Överenskommelsen får avse även ansvar för förbrukningsartiklar som avses i 3 d §.
Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens befogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag för vad som anges i 26 d §
tredje stycket, inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.
En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som
kommunen ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.
18 a §. När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall kommunen ge den som omfattas av sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje styckena möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen skall erbjuda
den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller
skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
Den enskilde har inte rätt till behandling utanför den kommun inom vilken
han eller hon är bosatt, om denna kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
18 b §. Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses
i 18 § första–tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.
Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso- och
sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom landstinget om att kommunen skall ha ansvar för hjälpmedel för funktionshindrade.
Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade som ombesörjs av en kommun.

314

OFR

ÖVRIGT
18 c §. Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt 18 § första stycket tillhandahålla förbrukningsartiklar på sätt anges i 3 d §. Beträffande
behörigheten att förskriva förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i 3 d §.
18 d §. Landstinget får på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda samtliga som bor i en viss särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i en del av en sådan boendeform läkemedel ur läkemedelsförråd vid det särskilda boendet.
Sådana förråd kan antingen vara förråd som innehåller flertalet av de läkemedel som de boende behöver (fullständigt förråd) eller förråd enbart för vissa
basläkemedel (akutförråd).
Landstinget får även på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda den som genom kommunens försorg får hemsjukvård läkemedel ur sådana förråd som avses i första stycket.
Läkemedel ur förråden skall vara kostnadsfria för de boende som avses i första stycket och för de enskilda som får hemsjukvård enligt tredje stycket.
Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till de förråd
som avses i första stycket.
19 §. Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landstinget
lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen.
Ingår samtliga kommuner inom ett landstings område i överlåtelsen får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna.
20 §. Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i
befolkningens behov av sådan vård.
Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata
och andra vårdgivare.
21 §. I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.
Nämnder
22 §. Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen
(2001:453) bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälsooch sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i enlighet med 10 §.
Personal
23 §. Har upphävts genom lag (1996:787).
24 §. Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en sjuksköterska som svarar för
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1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,
2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna,
3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som inte
ingår i ett landsting, om det i en hälso- och sjukvårdsverksamhet som sägs i
18 § första eller andra stycket inte finns någon läkare.
25 §. Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till
tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.
Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas
hälso- och sjukvård
Vårdavgifter
26 §. Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget eller
kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter
som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter som
avses i 3 c §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får dock för sluten vård
fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om
nedsättning av avgiften som skall gälla. Högsta avgiftsbelopp för sluten vård är
80 kronor för varje vårddag.
Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som den
har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller för
sådan långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger
prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet skall beräknas med tillämpning av
8 kap. 3-8 §§ socialtjänstlagen.
26 a §. Den som har erlagt vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård
enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för sådan tandvård som avses i
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8 a § tandvårdslagen (1985:125) med sammanlagt högst 900 kronor, eller det
lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter erlägga ytterligare avgifter för sådan vård eller sådana förbrukningsartiklar under den tid
som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift erlagts.
Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får
barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt första
stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp.
Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även för barn
som under denna tid fyller 18 år.
Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift eller har
haft barn med föräldern.
Forskning
26 b §. Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens
område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor.
Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid
26 c §. Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjukvårdsresurser till förfogande för att bistå en annan kommun eller ett annat landsting
som drabbats av en sådan extraordinär händelse i fredstid som avses i lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid sådant bistånd skall personer som
tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets skyldigheter enligt denna lag.
Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordinära
händelsen.
Samverkan
26 d §. Landstinget skall till kommunerna inom landstinget avsätta de
läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och
sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i 18 § första stycket.
Detsamma gäller i ordinärt boende om en kommun ansvarar för vården enligt
18 § andra stycket.
Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.
Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning
för sina kostnader för det från landstinget.
26 e §. Landstinget och kommunen skall samverka så att en enskild som
kommunen enligt 18 § första eller andra stycket har ansvar för, också får övrig
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vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 3 d § som
hans eller hennes tillstånd fordrar.
Gemensamma bestämmelser för all hälso- och sjukvård
Patientansvarig läkare
27 §. Om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, skall för patienten
utses en patientansvarig legitimerad läkare.
Ledningen av hälso- och sjukvård
28 §. Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadsefektivitet.
29 §. Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon
har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska tvångsvården utövas
av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen
inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare.
Ansvaret för ledningsuppgifter rörande isolering enligt 5 kap. 1 § och tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) utövas av en läkare
med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats enligt 5 kap. 24 § smittskyddslagen.
30 §. Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Kvalitetssäkring
31 §. Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt
och fortlöpande utvecklas och säkras.
Underrättelseskyldighet
31 a §. Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt
10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av
kända medel, skall nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Statens folkhälsoinstitut.
32 §. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hälso- och sjukvård
som behövs till skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt.
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Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till skydd
för enskilda.
32 a §. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela
särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt
perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser.
Hälso- och sjukvården i krig m.m.
33 §. Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälsooch sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara.
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:430
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Patientdatalag
SFS 2009:525

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.
Lagens tillämpningsområde
1 § Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom
hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra
patientjournal.
Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.

Lagens syfte
2 § Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så
att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.
Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga
inte får tillgång till dem.

Definitioner
3 § I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck
Hälso- och sjukvård

Journalhandling
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Betydelse
Verksamhet som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen 44:133)
om kastrering, lagen (1972:119) om fastställande
av könstillhörighet i vissa fall samt lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.
Framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som
upprättas eller inkommer i samband med
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Patientjournal
Sammanhållen
journalföring
Vårdgivare

vården av en patient och som innehåller uppgifter
om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna eller planerade
vårdåtgärder.
En eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en
vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.
Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga
om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten,
landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdgivare).

Förhållandet till personuppgiftslagen
4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med
stöd av denna lag.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av
personuppgifter
Kapitlets tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 §.

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandling
2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras
även om den enskilde motsätter sig den. Det gäller dock inte i de fall som anges
i 4 kap. 4 §, 6 kap. och 7 kap. 2 § eller om något annat framgår av annan lag eller förordning.
3 § Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå
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ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Det
gäller dock inte i de fall som anges i 6 kap. 5 § eller om något annat framgår av
annan lag eller förordning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av personuppgifter
som inte är tillåten enligt denna lag inte heller i andra fall får utföras trots att
den enskilde lämnat samtycke till behandlingen.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
4 § Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda
fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
I 7 kap. 4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ändamålen med behandling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.
5 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag
eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsansvar
6 § En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och kommun är varje myndighet som
bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.
Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan behandling
av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet i ett landsting eller en
kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren eller myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall bereder sig tillgång till personuppgifter om en patient hos en annan vårdgivare eller annan myndighet i samma
landsting eller kommun.
I 6 och 7 kap. finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar.
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Personuppgifter som får behandlas
7 § En vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som behövs för de
ändamål som anges i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 §
personuppgiftslagen (1998:204) får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för ett sådant ändamål. Även en vårdgivare som inte är statlig myndighet,
landsting eller kommun får under dessa förutsättningar behandla uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § personuppgiftslagen.

Sökbegrepp
8 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204)
eller uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag får inte användas som sökbegrepp. Inte heller får uppgifter om att någon fått bistånd eller
varit föremål för andra insatser inom socialtjänsten eller enligt utlänningslagen
(2005:716) användas som sökbegrepp.
Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som sökbegrepp använda uppgifter om
1. hälsa, eller
2. att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots förbudet i
första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse för
smittskyddet samt att någon fått bistånd eller andra insatser inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärder enligt utlänningslagen som sökbegrepp för
att göra vissa slags sammanställningar.

3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal
Inledande bestämmelse
1 § Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras
för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.
I 6 kap. finns bestämmelser om direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen journalföring.

Syftet med en patientjournal
2 § Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och
säker vård av patienten.
En patientjournal är även en informationskälla för
- patienten,
- uppföljning och utveckling av verksamheten,
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- tillsyn och rättsliga krav,
- uppgiftsskyldighet enligt lag, samt
- forskning.

Personer som är skyldiga att föra en patientjournal
3 § Skyldig att föra en patientjournal är
1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst
yrke,
2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och
3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.

Ansvar för uppgifter i en patientjournal
4 § Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen.

En patientjournals innehåll
5 § En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.
6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.
Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning.
Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss
anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.
7 § Utöver vad som föreskrivs i 5 och 6 §§ får en patientjournal innehålla de
uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en patientjournal.
8 § Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller missvisande, ska det antecknas i journalen.
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9 § Uppgifter som ska antecknas enligt 6-8 §§ ska föras in i journalen så snart
som möjligt.
10 § En journalanteckning ska, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.
11 § Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått
handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut. Detta gäller
dock inte utlämnande genom direktåtkomst.
12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från 6 § andra stycket 1 när det gäller provtagning för
viss sjukdom och från 10 § om signeringskrav.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en journalhandlings innehåll och utformning.

Språket i patientjournaler
13 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara
skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att
förstå för patienten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på ett annat språk än
svenska.

Hantering av journalhandlingar
14 § Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap. 4 §.
Vid rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen har skett och vem
som har gjort den.
15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur journalhandlingar ska hanteras och förvaras.

Skyldighet att utfärda intyg om vården
16 § Den som enligt 3 § är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Bevarande av journalhandlingar
17 § En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som regeringen beOFR
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stämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än tio år.
Särskilda bestämmelser om bevarande av journalhandlingar som tagits om
hand efter beslut av Socialstyrelsen finns i 9 kap. 4 §.
18 § För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar gäller, med de undantag som följer av 17 §, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som
meddelas med stöd av arkivlagen.

Patientjournaler i krig m.m.
19 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i krig,
vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.
4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst
inom en vårdgivares verksamhet.

Inre sekretess
1 § Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om
en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl
behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst
2 § En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst
till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan
behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt
eller delvis automatiserat.

Kontroll av elektronisk åtkomst
3 § En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som
förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket.
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Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för
vårdsyfte
4 § Personuppgifter som dokumenterats för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare, om patienten motsätter sig det. I sådana fall ska uppgiften genast spärras.
Vårdnadshavare till ett barn har dock inte rätt att spärra barnets uppgifter.
Uppgift om att det finns spärrade uppgifter får vara tillgänglig för andra
vårdenheter eller vårdprocesser.
5 § En spärr enligt 4 § första stycket får hävas av en behörig befattningshavare
hos vårdgivaren, om
1. patienten samtycker till det, eller
2. patientens samtycke inte kan inhämtas och informationen kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.
Uppgift om vårdenheter eller vårdprocesser som spärrat uppgifterna ska i det
fall som avses i 2 göras tillgängliga. Därefter får bara sådana uppgifter som kan
antas ha betydelse för vården av patienten göras tillgängliga.

5 kap. Grundläggande bestämmelser om utlämnande
av uppgifter och handlingar samt viss
uppgiftsskyldighet
Bestämmelser i andra lagar
1 § Bestämmelser om rätten att ta del av handlingar och uppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården finns i tryckfrihetsförordningen och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).
2 § I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
finns bestämmelser som begränsar möjligheten att lämna ut uppgifter från den
enskilda hälso- och sjukvården.
Myndighets skyldighet att lämna uppgift ur journal upprättad inom enskild
hälso- och sjukvård.
3 § En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en patientjournal upprättad
inom enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för särskilt
fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för journalen före överlämnandet till myndigheten.
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Utlämnande genom direktåtkomst
4 § Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i
den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om ett landsting eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård genom flera
myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst till personuppgifter som
behandlas av någon annan sådan myndighet i samma landsting eller kommun.
Ytterligare bestämmelser om utlämnande genom direktåtkomst finns i 5 §,
6 kap. och i 7 kap. 9 §.
5 § En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om
den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas
för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation som
avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst
som avses i första stycket.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling
6 § Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för automatiserad
behandling.

6 kap. Sammanhållen journalföring
Direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare
1 § En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 2 §, ha direktåtkomst
till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare för ändamål som anges i
2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

Patientens inflytande vid sammanhållen journalföring m.m.
2 § Om en patient motsätter sig det får andra uppgifter om patienten än dem
som anges i andra stycket inte göras tillgängliga för andra vårdgivare genom
sammanhållen journalföring.
Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt uppgift om
vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras tillgängliga för andra
vårdgivare genom sammanhållen journalföring. En annan vårdgivare får ta del
av uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast under de
förutsättningar som anges i 4 §.
Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga för andra vårdgivare genom
sammanhållen journalföring, ska patienten informeras om vad den sammanhåll328
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na journalföringen innebär och om att patienten kan motsätta sig att andra uppgifter än dem som anges i andra stycket görs tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen journalföring.
Om en patient motsätter sig att andra uppgifter än dem som anges i andra
stycket görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska uppgifterna genast spärras. Vårdnadshavaren till ett barn kan dock inte
spärra uppgifter om barnet. En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.
Ospärrade uppgifter om patienten ska göras tillgängliga för de vårdgivare
som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring. Det ska vidare
införas en uppgift i systemet om att det finns ospärrade uppgifter om patienten.
Andra vårdgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del av uppgift
om vilken vårdgivare som har gjort uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters
innehåll.
3 § För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare
gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring enligt 2 § fjärde
stycket krävs att
1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla
sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och
3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrelation
med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda sådant intyg som avses i
3 kap. 16 §, och
3. patienten samtycker till det.
För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter som en vårdnadshavare inte har rätt att spärra enligt 2 § fjärde stycket andra meningen krävs att
förutsättningarna enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2 är uppfyllda.
4 § Om det finns spärrade uppgifter om en patient och det föreligger fara för
dennes liv eller det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa, får vårdgivaren, om patienten inte kan häva spärren enligt 2 § fjärde stycket, ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren begära hos den vårdgivare som har spärrat uppgifterna att denne häver
spärren.
Om det finns ospärrade uppgifter om en patient och det föreligger fara för
dennes liv eller det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa, får vårdgivaren, om patientens samtycke inte kan inhämtas enligt 3 §, ta del av uppgift
om vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna tillgängliga. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de ospärrade uppgifterna
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kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får
vårdgivaren behandla de ospärrade uppgifterna.
5 § En vårdgivare får inte behandla en annan vårdgivares uppgifter om en patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än
dem som anges i 3 och 4 §§ även om patienten uttryckligen samtycker till det.

Personuppgiftsansvar vid sammanhållen journalföring
6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid sammanhållen journalföring.
I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om personuppgiftsansvar.

Behörighetstilldelning och åtkomstkontroll
7 § Bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ gäller även för behörighetstilldelning
och åtkomstkontroll vid sammanhållen journalföring.

Bevarande och gallring
8 § När patientjournaler är tillgängliga för flera vårdgivare genom sammanhållen journalföring gäller skyldigheten enligt 3 kap. 17 § att bevara en journalhandling bara den vårdgivare som ansvarar för handlingen.
Om en journalhandling eller annan handling är tillgänglig för en myndighet
bara genom sammanhållen journalföring och myndigheten inte ansvarar för den,
får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv.

7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister
Inledande bestämmelse
1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av
personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra
jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.
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Den enskildes inställning till behandling i kvalitetsregister
2 § Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om den enskilde motsätter sig det.
Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

Information
3 § Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, utöver den
information som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om
1. rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret,
2. i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa än
från den enskilde själv eller dennes patientjournal, och
3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att lämnas
ut till.
Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter.

Kvalitetsregisters ändamål
4 § I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ gäller att personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.
5 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får också behandlas för ändamålen
1. framställning av statistik,
2. forskning inom hälso- och sjukvården,
3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål som anges i
1 och 2 eller i 4 §, och
4. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller
förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2009:525).
6 § Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 4 och 5 §§.

Personuppgiftsansvar
7 § Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara personuppgiftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om
undantag från första stycket.
I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som får behandlas
8 § Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som anges i 4 § får
behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för ändamål som anges
i 4 § att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan hänföras till den enskilde.
Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204)
och som inte rör hälsa samt uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i
21 § samma lag får behandlas endast om regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.

Utlämnande genom direktåtkomst
9 § En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter som vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Bevarande och gallring
10 § Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska gallras
när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.
En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun får dock föreskriva
att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som förs inom
landstinget eller kommunen får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.
Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

8 kap. Rättigheter för den enskilde
Rätt att ta del av uppgifter
1 § Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).
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2 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas
honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § eller 9 § första stycket lagen (1998:531)
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas av
den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast
med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning. Lag
(2008:958).

Rättelse
3 § Bestämmelserna i 28 § personuppgiftslagen (1998:204) om den personuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den registrerade rätta, blockera eller utplåna personuppgifter och att underrätta tredje man, till vilken uppgifterna har lämnats ut, ska gälla även då sådan behandling av personuppgifter som
avses i 1 kap. 4 § skett i strid med denna lag.
Enligt 3 kap. 14 § får dock uppgifter i en journalhandling inte utplånas eller
göras oläsliga i andra fall än som avses i 4 §.

Förstörande av patientjournal
4 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att
1. godtagbara skäl anförs för ansökan,
2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte
behövs för patientens vård, och
3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.
Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling
som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig.

Information
5 § En vårdgivare ska på begäran av en patient lämna information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som förekommit.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om information enligt första stycket.
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6 § Den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag ska se till att den registrerade får information om personuppgiftsbehandlingen.
Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med behandlingen,
3. vilka kategorier av uppgifter som behandlas,
4. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
6. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter spärras,
7. rätten enligt 5 § att få information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst som förekommit,
8. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
9. rätten till rättelse och underrättelse av tredje man enligt 28 § personuppgiftslagen,
10. rätten enligt 10 kap. 1 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
11. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av
uppgifter på medium för automatiserad behandling,
12. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
13. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller inte.
I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa fall.

Andra rättigheter enligt denna lag
7 § I denna lag finns föreskrifter om andra rättigheter för den enskilde i 3 kap.
8 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 2 § samt 7 kap. 2 och 3 §§.

9 kap. Omhändertagande och återlämnande av
patientjournal
Förutsättningar för omhändertagande
1 § Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälsooch sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats i anslutning till lagen, får Socialstyrelsen besluta att patientjournalerna ska tas om hand.
Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patientjournaler
inom enskild hälso- och sjukvård, om
1. den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det, och
2. det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.
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Förutsättningar för återlämnande
2 § En omhändertagen patientjournal ska återlämnas, om det är möjligt och det
inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Beslut i fråga om återlämnande
meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen.

Ansvaret för omhändertagna journaler
3 § Patientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun där journalerna finns. Socialstyrelsen ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.

Bevarande av omhändertagna journaler
4 § Omhändertagna journalhandlingar ska bevaras minst tio år från det att de
kom in till arkivmyndigheten.

Verkställighet av beslut om omhändertagande
5 § Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får verkställas även om
det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i beslutet.
Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av patientjournaler.

10 kap. Skadestånd och överklagande
Skadestånd
1 § Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid sådan behandling av personuppgifter enligt denna lag som är helt eller
delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

Överklagande
2 § Socialstyrelsens beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om omhändertagande eller
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återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 8 kap. 2 § andra
stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7-11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 § finns ytterligare bestämmelser om överklagande i 51-53 §§ personuppgiftslagen
(1998:204).
Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2009:525).

Övergångsbestämmelser
2008:355
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då patientjournallagen (1985:562)
och lagen (1998:544) om vårdregister ska upphöra att gälla.
2. Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009 i
fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat föras före denna
lags ikraftträdande.
3. Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 3 §§ gäller inte för personuppgifter som behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före den 1 juli 2009.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2009:525.
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Lag om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område
SFS 1998:531

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §. I denna lag ges bestämmelser om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i fråga om
– skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal (2 kap.),
– behörighets- och legitimationsregler (3 kap.),
– begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
(4 kap),
– disciplinpåföljd och återkallelse av legitimation m. m. (5 kap.),
– Socialstyrelsens tillsyn (6 kap.),
– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet (7 kap.), och
– ansvarsbestämmelser, överklagande m. m. (8 kap.).
2 §. Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses verksamhet som omfattas
av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen
(2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med
läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
3 §. Med vårdgivare avses i denna lag fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.
4 §. Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt denna lag avses
1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som
medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,
3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare,
4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd
och upplysningar,
5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar,
6. personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande,
7. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller
8. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av denna lag tillhandahåller tjänster inom yrke inom hälso- och sjukvården under ett
tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.
Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad yrkesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.
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2. kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
Allmänna skyldigheter
1 §. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården
skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.
1 a §. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör
barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 kap. 8-11 §§ denna lag och av offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
2 §. Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till
att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och
om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till
en närstående till patienten.
Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om
det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller i 8 § andra stycket eller 9 § första stycket i detta kapitel.
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan
behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
2 a §. När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet skall den som har ansvaret för hälso- och
sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det
alternativ som han eller hon föredrar.
Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall medverka
till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får
en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet
inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.
Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).
3 §. Om en patient har avlidit skall den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne. De efterlevande
skall visas hänsyn och omtanke.
4 §. Den som i sin yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården utfärdar ett
intyg om någons hälsotillstånd eller vård skall utforma det med noggrannhet
och omsorg.
5 §. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur
han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.
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6 §. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får överlåta en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker
vård.
Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har
förutsättningar att fullgöra uppgiften.
7 §. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Tystnadsplikt m. m.
8 §. Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom
den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i
sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.
Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd gäller
även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med
hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten.
För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
9 §. Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom
den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja en uppgift från en
enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller annat allvarligt
men om uppgiften röjs. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.
För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
10 §. Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom
den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja eller utnyttja sådana
uppgifter om en viss varas tillverkning eller innehåll, som han eller hon har fått
kännedom om i verksamheten och som har lämnats dit för att användas som
upplysning om eller underlag för behandling eller annan liknande åtgärd. Som
obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.
För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
11 §. Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och
sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter
1. som gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,
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2. som behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av Säkerhetspolisen,
3. som behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
4. som Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet,
5. som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från
högskoleutbildning, eller
6. som Transportstyrelsen behöver för prövning av någons lämplighet att ha
körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen
(1998:490).

3 kap. Behörighets- och legitimationsregler
1 §. I detta kapitel ges bestämmelser för yrkesverksamhet inom hälso- och
sjukvården vad gäller
– legitimation,
– ensamrätt till yrke,
– skyddad yrkestitel,
– kompetens som Europaläkare, och
– specialistkompetens.
Legitimation
2 §. Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt
högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall,
fullgjort praktisk tjänstgöring skall efter ansökan få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen
skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 5 kap. om sökanden hade varit
legitimerad.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall i de fall
som anges i tabellen besluta om närmare föreskrifter om vilken utbildning och
praktisk tjänstgöring som skall krävas för att få legitimation.
Yrke/Yrkestitel

Utbildning

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. barnmorska
5. biomedicinsk
analytiker
6. dietist
7. kiropraktor
8. logoped
9. läkare

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
barnmorskeexamen
biomedicinsk
analytikerexamen
dietistexamen
enligt föreskrifter
logopedexamen
läkarexamen
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Yrke/Yrkestitel

Utbildning

Praktisk
tjänstgöring

10. naprapat
11. optiker
12. ortopedingenjör
13. psykolog
14. psykoterapeut
15. receptarie
16. röntgensjuksköterska
17. sjukgymnast
18. sjukhusfysiker
19. sjuksköterska
20. tandhygienist
21. tandläkare

enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
optikerexamen
ortopedingenjörsexamen
psykologexamen
enligt föreskrifter
psykoterapeutexamen
receptarieexamen
röntgensjuksköterskeexamen
sjukgymnastexamen
sjukhusfysikerexamen
sjuksköterskeexamen
tandhygienistexamen
tandläkarexamen

En legitemerad psykoterapeut skall i samband med sin yrkesutövning ange
sin grundutbildning.
Bestämmelser om legitimation av yrkesutövare med utländsk utbildning
finns i 12 §.
3 §. Beteckningen legitimerad får användas endast av den som fått legitimation enligt 2 §.
Ensamrätt till yrke
4 §. Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och
tandläkare är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det.
Skyddad yrkestitel
5 §. En i 2 § angiven yrkestitel (skyddad yrkestitel) får användas endast av
den som enligt nämnda paragraf antingen har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring.
6 §.

Har upphävts genom lag (2006:50).

7 §. I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som saknar
behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel.
Kompetens som Europaläkare
8 §. En legitimerad läkare som har gått igenom av regeringen föreskriven
praktisk utbildning skall efter ansökan få kompetens som allmänpraktiserande
läkare (Europaläkare).
En läkare får ange att han eller hon har kompetens som allmämpraktiserande
läkare (Europaläkare) endast om han eller hon har sådan kompetens (skyddad beteckning för Europaläkare).
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Specialistkompetens
9 §. En legitimerad läkare eller tandläkare som har gått igenom av regeringen föreskriven vidareutbildning skall efter ansökan få specialistkompetens.
En läkare eller tandläkare får ange att han eller hon har specialistkompetens i
sitt yrke endast om han eller hon har sådan specialistkompetens (skyddad specialistbeteckning).
En sjuksköterska får använda en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen i högskoleförordningen (1993:100) endast om han eller hon avlagt en sådan examen (skyddad specialistbeteckning).
Bestämmelser om förfarandet
10 §. Frågor om meddelande av legitimation, av särskilt förordnande att
utöva yrke, av kompetens som Europaläkare och som specialist prövas av Socialstyrelsen.
Bemyndiganden
11 §. Regeringen får meddela föreskrifter om att utbildningar utöver dem
som anges i 2 § skall ge rätt att få legitimation.
12 §. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela
föreskrifter om att den som utomlands genomgått utbildning skall få legitimation eller särskilt förordnande att utöva yrke.
12 a §. Regeringen får till Institutet för professionell utveckling av läkare i
Sverige (IPULS) överlämna att besluta om tillhandahållande och fördelning av
platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning
och som anordnas med statliga medel.
Prövningar i särskilda fall
13 §. Visar en yrkesutövare att han eller hon på annat sätt än genom utbildning eller praktisk tjänstgöring som sägs i 2 § förvärvat motsvarande kompetens, får Socialstyrelsen meddela honom eller henne legitimation.

4 kap. Begänsningar i rätten att vidta vissa
hälso- och sjukvårdande åtgärder
1 §. Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker
annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt
tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller
lindrande syfte. Betämmelserna gäller dock inte den som enligt 1 kap. 4 § tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen.
2 §. Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen
(2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
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3. undersöka eller behandla annan under allmän bedövning eller under lokal
bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
4. behandla annan med användande av radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne lämna
skriftliga råd eller anvisningar för behandling, eller
6. prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser.
3 §. Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte undersöka eller behandla barn under åtta år.

5 kap. Disciplinpåföljd och återkallelse
av legitimation m.m.
Allmänna bestämmelser
1 §. Detta kapitel gäller personer som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
i deras yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. I kapitlet ges bestämmelser
om
1. disciplinpåföljd,
2. prövotid,
3. återkallelse av legitimation,
4. återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, och
5. begränsning av behörighet att förskriva narkotiska och alkoholhaltiga
läkemedel samt teknisk sprit.
2 §. Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller sådan yrkesutövning inom hälso- och
sjukvården som har betydelse för patientsäkerheten.
Bestämmelsen omfattar därutöver klinisk forskning på människor.
Disciplinpåföljd
3 §. Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av
oaktsamhet inte fullgör en sådan skyldighet enligt 2 kap. 1, 2, 2 a, 4, 6, 8 eller
9 § eller någon annan föreskrift som är av direkt betydelse för säkerheten i vården, får disciplinpåföljd åläggas. Om felet är ringa eller om det framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd underlåtas.
Disciplinpåföljd är erinran eller varning.
Disciplinpåföljd får, om det finns särskilda skäl till det, åläggas även den som
har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen men inte längre gör det.
Disciplinpåföljd får inte åläggas en arbetstagare därför att han eller hon deltagit i strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd.
4 §. Om någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har anmälts till
åtal, får ett disciplinärt förfarande enligt detta kapitel inte inledas eller fortsättas i fråga om den förseelse som avses med åtgärden. Underrättelse om anmälan
enligt 7 kap. 12 § får dock ske.
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Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara om gärningen, av någon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott.
5 §. Disciplinpåföljd får inte åläggas någon, om han eller hon inte inom två
år efter förseelsen har underrättats om anmälan enligt 7 kap. 12 § eller enligt
21 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän eller 5 § förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern.
Disciplinpåföljd får inte åläggas senare än tio år efter förseelsen.
Prövotid
6 §. En prövotid om tre år kan föreskrivas för den som fått legitimation att
utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården, om denne varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig för yrket och varning inte
framstår som en tillräckligt ingripande åtgärd eller inte kan komma i fråga enligt 2 eller 4 §.
Prövotid kan även föreskrivas en legitimerad yrkesutövare som på grund av
sjukdom eller någon liknande omständighet befaras inte komma att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande.
Återkallelse av legitimation
7 §. Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården skall återkallas om den legitimerade
1. varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig
uppenbart olämplig att utöva yrket,
2. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva
yrket tillfredsställande,
3. begär att legitimationen skall återkallas och det inte finns hinder mot återkallelse från allmän synpunkt, eller
4. ålagts prövotid enligt 6 § första stycket och under prövotiden på nytt varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att
utöva yrket.
Om det finns särskilda skäl får återkallelse underlåtas i fall som avses i första
stycket 4, varvid föreskrift om prövotid kan meddelas ytterligare en gång.
Har någon som blivit auktoriserad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz fått legitimation inom hälso- och
sjukvården och återkallas den auktorisationen, skall även legitimationen återkallas.
8 §. I ett ärende enligt 7 § första stycket 1 eller 4 får legitimationen återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt, om det finns sannolika skäl för återkallelse och det är påkallat från allmän synpunkt.
Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns
särskilda skäl får beslutets giltighetstid förlängas med ytterligare högst sex månader.
9 §. Om det finns grundad anledning att anta att legitimationen bör återkallas enligt 7 § första stycket 2, får den legitimerade yrkesutövaren föreläggas att
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låta sig undersökas av den läkare som anvisas honom eller henne.
Om ett föreläggande om läkarundersökning har beslutats, får legitimationen
återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse av legitimationen har prövats
slutligt.
Har den legitimerade yrkesutövaren inte följt ett föreläggande om läkarundersökning inom ett år från det att han eller hon fick del av detta, får legitimationen återkallas.
Återkallelse av annan behörighet
10 §. Annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården än legitimation som meddelats enligt 3 kap. får återkallas om den som fått behörigheten
1. varit oskicklig vid utövningen av yrket eller visat sig olämplig att utöva
yrket, eller
2. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva
yrket tillfredsställande.
Om det finns grundad anledning att anta att behörigheten bör återkallas, får
den återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt.
Begränsning av föreskrivningsrätt
11 §. Om en läkare eller tandläkare missbrukar sin behörighet att förskriva
narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, får denna behörighet dras in eller begränsas. Behörigheten får också dras in eller begränsas om läkaren eller tandläkaren själv begär det.
12 §. Om det finns sannolika skäl för misstanke om sådant missbruk som avses i 11 §, får behörigheten dras i eller begränsas till dess frågan om indragningen eller begränsningen av behörigheten har prövats slutligt.
Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns
särskilda skäl får beslutets giltighet förlängas med ytterligare högst sex månader.
Ny legitimation m. m.
13 §. Har en legitimation återkallats eller har en behörighet att förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit dragits in eller begränsats, skall en ny legitimation respektive behörighet meddelas efter ansökan
när förhållandena medger det.

6 kap. Socialstyrelsens tillsyn
Allmänna bestämmelser
1 §. Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialstyrelsen.
För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns särskilda bestämmelser.
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2 §. Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från
hälso- och sjukvården avseende provtagning, analys eller annan utredning som
utgör ett led i bedömningen av en patients hälsotillstånd eller behandling, står
i denna verksamhet också under tillsyn av Socialstyrelsen.
2 a §. Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet och
den personal som avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Föreläggande enligt 9 och 13 §§ och förbud enligt 15-17 §§ får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter.
2 b §. Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn
- lämna råd och ge vägledning,
- kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
- förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
- informera och ge råd till allmänheten.
2 c §. /Träder i kraft I:2010-01-01/ Vid tillsyn som rör barns förhållanden får
barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet.
Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.
3 §. Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till att förebygga skador och eliminera risker i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall genom sin tillsyn
stödja och granska verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.
3 a §. Socialstyrelsen utövar tillsyn över säkerheten vid sjukvårdsinrättningar
där det får ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk
undersökning.
4 §. Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast anmäla detta till Socialstyrelsen. Om en patient drabbats av eller utsatts för
risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom genom sådan verksamhet som
avses i 2 §, skall även den som bedriver sådan verksamhet anmäla detta till
Socialstyrelsen.
I 2 kap. 7 § finns bestämmelser om skyldighet för personalen att rapportera
till vårdgivaren om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
4 a §. Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig
skada till följd av brister i säkerheten vid en sjukvårdsinrättning eller enhet som
avses i 3 a §, skall detta snarast anmälas till Socialstyrelsen.
5 §. Den som på grund av anställning, uppdrag eller annan liknande grund
deltar eller har deltagit i verksamhet som omfattas av detta kapitel får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon
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fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.
För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
För den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den
enskilda vården gäller bestämmelserna i 2 kap.
Anmälan av verksamhet m. m.
6 §. Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens
tillsyn enligt detta kapitel skall anmäla detta till Socialstyrelsen senast en månad innan verksamheten påbörjas.
7 §. Anmälan enligt 6 § skall innehålla uppgifter om
1. verksamhetens inriktning,
2. var verksamheten skall bedrivas,
3. vem som är verksamhetschef, såvitt avser sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §, chefsöverläkare och säkerhetsansvarig,
4. vem som svarar för anmälningsskyldighet enligt 4 och 4 a §§,
5. verksamhet som avses i 2 § som anlitas eller avses anlitas,
6. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten, och
7. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering såvitt avser sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §.
8 §. Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, skall
detta anmälas till Socialstyrelsen inom en månad efter genomförandet. Om verksamheten läggs ned, skall det utan dröjsmål anmälas till Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens befogenheter
9 §. Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel
och den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver
för sin tillsyn.
Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller den som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. I föreläggandet
får vite sättas ut.
10 §. Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordar har rätt att inspektera
verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Den som utför inspektion har rätt att få tillträde till
lokaler eller andra utrymmen, dock inte bostäder, som används för verksamheten. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar,
prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet eller
yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.
11 §. Vid inspektion som avses i 10 § har den som utför inspektionen rätt att
av polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen skall kunna
genomföras.
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Åtgärder mot vårdgivare m. fl.
12 §. Om Socialstyrelsen får kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn, skall
styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan
till åtal.
13 §. Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare, eller enhet som avses i 3 a
§, inte uppfyller kraven på god vård eller god säkerhet i verksamheten och om
missförhållandena är av betydelse för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, får styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa missförhållandena. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.
14 §. Ett föreläggande enligt 13 § skall innehålla uppgifter om de åtgärder
Socialstyrelsen anser nödvändiga för att de påtalade missförhållandena skall kunna avhjälpas.
15 §. Om ett föreläggande enligt 13 § inte följs och om missförhållandena är
allvarliga, får Socialstyrelsen helt eller delvis förbjudna verksamheten.
16 §. Om det är fara för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt,
får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis förbjuda verksamheten.
17 §. Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 15 eller 16 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får
Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis förbjuda verksamheten.
Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas med ytterligare sex månader.
Åtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal
18 §. Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för disciplinpåföljd, föreskrift om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av föreskrivningsrätt enligt 5 kap., skall styrelsen anmäla detta hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
19 §. Socialstyrelsen skall, om inte annat följer av 7 kap. 20 §, göra anmälan
till åtal, om den mot vilken disciplinpåfäljd kan övervägas är skäligen misstänkt
för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet.
Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.
Register
20 §. Socialstyrelsen skall föra ett automatiserat register över verksamheter
som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning
samt för framställning av statistik.
Socialstyrelsen skall också föra ett automatiserat register över sådana
sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §. Registret får användas för
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tillsyn, forskning, framställning av statistik och för placering av patienter.
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registren i första och andra stycket.
21 §. Registren enligt 20 § får innehålla uppgifter om
1. namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för den
som bedriver verksamheten,
2. var verksamheten bedrivs,
3. verksamhetens inriktning,
4. verksamhetens omfattning,
5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,
6. verksamhetschefens och, såvitt avser register enligt 20 § andra stycket,
chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges, namn, adress och telefonnummer,
7. patientförsäkring,
8. när inspektion gjorts,
9. datum för Socialstyrelsens beslut angående verksamheten,
10. när anmälan enligt 4 eller 4 a §§ gjorts, och
11. såvitt avser register enligt 20 § andra stycket, säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.
Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.
22 §. Uppgifter enligt 21 § första stycket 8–10 som har förts in i registret
skall tas bort efter fem år eller då verksamheten lagts ned. Övriga uppgifter som
har förts in i registret skall tas bort när nya uppgifter kommer in eller då anmälan görs om att verksamheten lagts ned.

7 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds
verksamhet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
1 §. Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag prövas av Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd.
Ansvarsnämnden prövar även frågor som avses i 5 kap. 6–13 §§.
2 §. Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. De
utses av regeringen för tre år. Ordföranden skall ha varit ordinarie domare.
Övriga ledamöter skall ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.
För ordföranden skall för samma tid utses en eller flera ställföreträdare. En sådan ställföreträdare skall vara eller ha varit ordinarie domare. För varje annan ledamot skall det finnas ett tillräckligt antal ersättare som skall utses för samma
tid som ledamoten.
3 §. Ansvarsnämnden är beslutför med ordföranden och sex andra ledamöter.
Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas.
4 §.

Ordföranden får ensam fatta beslut
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1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om föreläggande att genomgå läkarundersökning enligt 5 kap. 9 § första stycket eller om
tillfällig återkallelse enligt 5 kap. 8 §, 9 § andra stycket, 10 § andra stycket eller 12 §, eller om utdömande av vite enligt 10 § i detta kapitel,
2. som innebär att ett ärende om disciplinpåföljd avgörs i sak, om det finns
grundad anledning att anta att ärendet inte kan leda till någon disciplinpåföljd
och beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet,
3. om återkallelse på egen begäran av legitimation eller behörighet i fall när
det inte finns hinder mot återkallelse, eller
4. om återkallelse av legitimation enligt 5 kap. 9 § tredje stycket då den legitimerade inte följt föreläggande om läkarundersökning.
Ärenden som har avgjorts enligt första stycket skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.
5 §. I fråga om jäv mot den som handlägger ärenden i ansvarsnämnden skall
bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare tillämpas.
6 §. I fråga om omröstning i ansvarsnämnden skall bestämmelserna i 29 kap.
rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter tilllämpas. Ordföranden säger sin mening först.
Handläggning i ansvarsnämnden
7 §. Frågor om disciplinpåföljd skall tas upp på anmälan av Socialstyrelsen
eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla
saken, en närstående till patienten.
Frågor som avses i 5 kap. 6–13 §§ tas upp på anmälan av Socialstyrelsen eller
på ansökan av den som saken gäller.
Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern att
göra anmälan i sådana ärenden som avses i första eller andra stycket finns i 6 §
tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.
8 §. Anmälan eller ansökan till ansvarsnämnden skall göras skriftligen och
vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgifter om
1. den enskilde anmälarens eller sökandens namn, födelsetid och postadress,
2. namn och adress för ställföreträdare eller ombud om talan förs av sådan,
3. vem anmälan eller ansökan avser och, om de kan lämnas utan särskild
utredning, uppgifter om dennes yrke, adress och arbetsplats,
4. vilken anmärkning som riktas mot en anmäld, och
5. de omständigheter som åberopas till stöd för anmälan eller ansökan.
Om part företräds av ombud skall fullmakt ges in.
9 §. Är anmälan eller ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till
grund för prövning i sak, skall ansvarsnämnden förelägga anmälaren eller sökanden att inom en viss tid komma in med kompletterande uppgifter vid påföljd att ärendet annars inte tas upp till prövning.
10 §. Ansvarsnämnden skall se till att varje ärende blir tillräckligt utrett.
Överflödig utredning skall avvisas.
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Nämnden får förelägga den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att ge
in patientjournaler eller andra handlingar som behövs för utredningen. I föreläggandet får vite sättas ut. Vitet döms ut av nämnden.
11 §. Förfarandet är skriftligt. Muntlig förhandling får dock förekomma, när
det kan antas vara till fördel för utredningen.
12 §. Anmälan eller ansökan enligt 7 § och det som hör till handlingen skall
snarast överlämnas till den som anmälan eller ansökan avser. Mottagaren skall
föreläggas att svara inom en viss tid.
En sådan underrättelse behövs inte om det är uppenbart att anmälan eller ansökan inte kan bifallas eller att underrättelsen är onödig.
13 §. Den som förelagts att svara skall göra det skriftligen, om inte ansvarsnämnden bestämmer att svaret får lämnas vid en muntlig förhandling.
Av svaret skall det framgå om den svarande godtar eller motsätter sig den åtgärd som sätts i fråga. I det senare fallet bör svaranden ange skälen för sin inställning och de omständigheter som åberopas.
14 §. Kräver en fråga särskild sakkunskap, får ansvarsnämnden inhämta yttrande från myndigheter, tjänstemän eller andra som är skyldiga att lämna yttrande i ämnet. Nämnden får också anlita andra sakkunniga i frågan.
I fråga om sådana sakkunniga som avses i första stycket gäller 40 kap. 2–7 och
12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.
Ersättning för utlåtande av myndigheter, tjänstemän eller andra som är skyldiga att lämna yttrande lämnas endast om det är särskilt föreskrivet.
Andra sakkunniga har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag.
Nämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.
15 §. Om ansvarsnämnden finner att ett vittne eller en sakkunnig behöver
höras vid domstol eller att någon behöver föreläggas att tillhandahålla en skriftlig handling eller ett föremål som bevis, skall nämnden begära detta hos den
tingsrätt inom vars område den person vistas som skall höras eller på annat sätt
berörs av åtgärden.
Om det inte finns laga hinder mot det skall rätten hålla förhör eller meddela
föreläggande. I fråga om sådana åtgärder skall i tillämpliga delar gälla vad som
föreskrivs om bevisupptagning i rättegång utom huvudförhandling.
16 §. Till muntlig förhandling skall parterna kallas. En enskild får föreläggas
att inställa sig personligen vid påföljd att det inte utgör hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande om han eller hon uteblir.
En enskild part som har inställt sig till en muntlig förhandling får av ansvarsnämnd beviljas skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa
och uppehälle. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.
17 §. Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tilllämpas även på beslut enligt 5 kap. 9 § första och andra styckena, 10 § andra
stycket och 12 § första stycket.
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Överlämnande av vissa ärenden
18 §. En anmälan som gäller arbetstagare får helt eller delvis överlämnas av
ansvarsnämnden till arbetsgivaren för den åtgärd som kan ankomma på arbetsgivaren, om det är uppenbart att ärendets behandling i nämnden inte är påkallad från allmän synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt.
19 §. Om en anmälan till ansvarsnämnden innehåller klagomål över brister i
kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen hos ett landsting eller en kommun eller över något annat liknande förhållande och om det
finns grundad anledning att anta att anmälan inte kan föranleda disciplinpåföljd
enligt denna lag, får nämnden överlämna anmälan i den delen till landstinget
eller kommunen för åtgärd.
20 §. Finner ansvarsnämnden i ett ärende att de förutsättningar för anmälan
till åtal som anges i 6 kap. 19 § föreligger, skall nämnden göra en sådan anmälan.
21 §. Bestämmelser om handläggning av sådana ärenden om disciplinpåföljd
eller om prövotid, återkallelse eller begränsning av behörighet som prövas efter
anmälan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern finns i 6 § femte
stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 §
tredje stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.

8 kap. Ansvarsbestämmelser, överklagande m.m.
Ansvarsbestämmelser
1 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar verksamhet eller i väsentlig del ändrar tidigare verksamhet utan att ha gjort föreskriven anmälan till
Socialstyrelsen enligt 6 kap. 6–8 §§ döms till böter.
2 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet fortsätter att bedriva verksamhet i strid med förbud enligt 6 kap. 15–17 §§ döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.
3 §. Om en läkare, vars legitimation har återkallats eller vars behörighet eljest har upphört, eller en läkare som har begränsad behörighet, obehörigen och
mot ersättning utövar läraryrket, döms han eller hon till böter eller fängelse i
högst sex månader.
4 §. Den som obehörigen och mot ersättning utövar tandläkaryrket döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.
Som obehörig utövning av tandläkaryrket anses inte den yrkesverksamhet
som utövas av den som har legitimation som tandhygienist eller som har föreskriven kompetens som tandhygienist eller tandsköterska.
5 §.
ter.

Den som bryter mot bestämmelserna i 3 kap. 3, 5 eller 7 §§ döms till bö-

6 §.

Den som bryter mot någon av bestämmelserna i 4 kap. eller som under
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utövning av verksamhet som sägs i 4 kap. uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar den undersökte eller behandlade skada, som inte är ringa, eller framkallar
fara för sådan skada, döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt 3 eller 4 § i detta kapitel, till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller oavsett
om skadan eller faran orsakats av olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål med läkarvård.
Den omständigheten att gärningsmannen på grund av brist i utbildning och
erfarenhet inte kunnat inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran befriar honom eller henne från ansvar.
7 §. Till ansvar enligt 3–6 §§ skall inte dömas om gärningen är belagd med
strängare straff i annan lag.
Vitesföreläggande m. m.
8 §. Har någon genom dom, som vunnit laga kraft, funnits skyldig till brott
som anges i 6 §, får Socialstyrelsen meddela förbud för honom eller henne att under viss tid eller för alltid utöva verksamhet som avses i 4 kap. Ett sådant förbud
får förenas med vite.
Den som överträtt ett vitesförbud enligt första stycket får inte dömas till straff
för gärning som omfattas av vitesförbudet.
Överklagande av ansvarsnämndens beslut
9 §. Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
10 §. Ansvarsnämndens slutliga beslut får överklagas av
1. Socialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen,
2. enskild, som enligt 7 kap. 7 § första stycket har anmält en fråga om disciplinpåföljd, om beslutet har gått den enskilde emot, eller
3. någon annan som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.
Överklagande av Socialstyrelsen skall ske inom tre veckor från det att beslutet meddelats.
Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern att
överklaga beslut om disciplinpåföljd, prövotid eller i behörighetsfråga med anledning av fel yrkesutövning finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn. Sådant överklagande skall ske inom tre veckor från det att beslutet har meddelats.
11 §. Andra beslut av ansvarsnämnden än som avses i 10 § får överklagas av
den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.
12 §. Beslut av ansvarsnämnden som inte innebär att ett ärende avgörs, får
överklagas endast i samband med överklagande av det slutliga beslutet i ärendet.
Ett beslut som inte är slutligt får dock överklagas särskilt när nämnden
1. ogillat en invändning om jäv mot en ledamot av nämnden eller en invändning om att det finns hinder mot prövningen,
OFR

353

ÖVRIGT
2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
3. förordnat om saken i avvaktan på att ärendet avgörs,
4. förelagt någon att genomgå läkarundersökning enligt 5 kap. 9 § första
stycket,
5. förelagt någon vid vite enligt 7 kap. 10 § andra stycket att inkomma med
patientjournaler eller andra handlingar,
6. utdömt vite, eller
7. förordnat om ersättning för någons medverkan i ärendet.
13 §. Beslut i frågor som avses i 5 kap. 6–13 §§ gäller omedelbart om inte
annat anges i beslutet.
Har verkställigheten av ett beslut om prövotid upphävts till följd av beslut av
domstol efter överklagande, men föreskrivs därefter ändå prövotid, skall endast
den tid under vilken prövotid pågått räknas in i prövotiden.
14 §. Om inte något annat föreskrivits, är Socialstyrelsen motpart till den yrkesutövare som överlagat ansvarsnämndens eller domstols slutliga beslut enligt
denna lag. Om en enskild har anmält disciplinärendet är också han eller hon yrkesutövarens motpart.
Bestämmelsen i 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvaltningsmyndighets partsställning gäller inte i fråga om mål där ansvarsnämnden fattat
beslut enligt denna lag.
Överklagande av Socialstyrelsens beslut m. m.
15 §. Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar
enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.
16 §. Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol,
om beslutet gäller
1. behörighet, rätt att använda en skyddad yrkestitel och legitimation enligt
3 kap.,
2. förbud att utöva verksamhet enligt 8 §,
3. föreläggande enligt 6 kap. 9 § att lämna upplysningar, handlingar eller annat material,
4. föreläggande enligt 6 kap. 13 § att avhjälpa missförhållanden i verksamheten,
5. förbud att driva verksamhet enligt 6 kap. 15 eller 16 §, eller
6. förbud tills vidare att driva verksamhet enligt 6 kap. 17 §.
Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Bemyndiganden
17 §. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får
meddela föreskrifter om
1. behörighet och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonalen,
2. skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen om detta behövs till skydd
för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt,
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3. att anmälan enligt 6 kap. 6 § skall innehålla uppgifter utöver dem som
anges i 6 kap. 7 §, om det är av särskilt värde för tillsynen,
4. hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 4 a
§ skall fullgöras, och
5. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av sjukvårdsinrättningar
och enheter som avses i 6 kap. 3 a §.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Övergångsbestämmelser
SFS 1998:531
Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1998:532) om
införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.
•
SFS 2003:724
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt
äldre föreskrifter i 2 kap. 11 § har begärt uppgifter från hälso- och sjukvårdspersonalen, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.
•
SFS 2006:50
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.
2. Den som har avlagt audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen,
dietistexamen eller ortopedingenjörsexamen får, utan att ha erhållit legitimation
för yrket, till den 1 april 2007 använda yrkestiteln audionom, biomedicinsk analytiker, dietist respektive ortopedingenjör.
•
SFS 2006:249
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som omfattas av lagen skall senast den 30 juni 2007 till Socialstyrelsen anmäla de nya uppgifter
som anges i 6 kap. 7 §.
•
Ändringar införda t. o. m. SFS 2006:728
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”Lag och Avtal – Lagar för offentliga sektorn” är framtagen i samarbete med
OFRs medlemsförbund.
OFR är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer med medlemmar inom den offentliga sektorn. I OFRs regi
samråder och samarbetar förbunden i gemensamma förhandlingsfrågor samtidigt som de behåller en stark självständigt.
OFR är ett forum för planering, samordning, uppföljning och utvärdering av
avtalsrörelser och förhandlingar om förändringar i grundläggande villkor.
OFR utför också förhandlingsuppdrag för förbundens räkning.
OFR förser medlemsförbunden med utredningar och fakta som t.ex. lönestatistik, analyser av tidigare avtalsrörelser, arbetsrätt, material om arbetsmiljö,
pensionsvillkor och försäkringar.
OFRs medlemsförbund är: Lärarförbundet, Fackförbundet SKTF, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR,
Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST, Svenska folkhögskolans lärarförbund och Teaterförbundet. Från den 1 april 2010 är också Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund
medlemmar i OFR.
Fler exemplar av Lagar för offentliga sektorn kan beställas på respektive förbundskansli.
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LAG OCH AVTAL – Lagar för offentlig sektor 2010 är framtagen i
samarbete med OFRs medlemsförbund. Fler exemplar kan beställas
på respektive förbundskansli.
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer
med medlemmar inom offentlig sektor. Tillsammans representerar
medlemsförbunden drygt 552 000 medlemmar. Inom OFR samråder
och samarbetar förbunden i gemensamma frågor samtidigt som de
behåller en stark självständighet.
OFR har uppdrag inom följande områden:
Pension och försäkring, Arbetsmiljö, prevention och trygghet, Samhällsekonomi och lönestatistik, Förhandlingsrelaterade EU-frågor, Information och omvärld.
OFRs medlemsförbund:
Lärarförbundet, Fackförbundet SKTF, Vårdförbundet, Fackförbundet
ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Ofﬁcersförbundet, Legitimerade
Sjukgymnasters Riksförbund (fr.o.m. 1 april 2010), Försvarsförbundet,
Tull-Kust, SFHL och Teaterförbundet.
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