WSP Environmental ändringsmeddelande arbetsmiljö. Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund (SKKF)
Ändringar i befintlig lagstiftning som har trätt ikraft under den angivna perioden 2018-10-01 – 2019-01-01
Författning

Ändring

Ikraftträdande

Ändringsnr.

Så här berörs verksamheten

2019-01-01

SFS 2018:647

För kännedom:

Allmänna arbetsmiljöbestämmelser
SFS 2010:110
Socialförsäkringsbalk

Ändringen berör karensdagar.
Vad innebär ändringen
Karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag.
Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid
sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget är 20
procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För
den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget
en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.
För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör
karensavdraget 20 % av en genomsnittlig veckoersättning
av sjukpenning. Detta har betydelse för den som
exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har
kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett
vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer
som enbart får inkomst som egenföretagare.
När träder lagen i kraft
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjukperiod som
har påbörjats före ikraftträdandet.
3. Vid beräkning av det allmänna högriskskyddet enligt 27
kap. 39 § första stycket ska en karensdag enligt
föreskriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med
karensavdrag. Vid beräkning av det allmänna
högriskskyddet enligt 27 kap. 39 § andra stycket ska
sådana tillfällen då den försäkrade har gått miste om
sjukpenning till följd av bestämmelserna i 27 kap. 27 §
första stycket 2 i föreskriftens äldre lydelse likställas med
tillfällen då den försäkrade går miste om sjukpenning till

Ändringen berör HR-ansvariga och
innebär att karensdagen ersätts med
ett så kallat karensavdrag.

följd av bestämmelserna i 27 kap. 27 a §.
4. Karensdag ska likställas med karensavdrag vid
återinsjuknande enligt 27 kap. 32 §. I de fall en ny
sjukperiod ska anses som en fortsättning på en tidigare
sjukperiod, och den tidigare sjukperioden inletts med en
karensdag ska 27 kap. 21 § tillämpas i föreskriftens äldre
lydelse i den nya sjukperioden.
5. Karensdag ska likställas med karensavdrag för den som
före ikraftträdandet har fått ett beslut om särskilt
högriskskydd enligt 27 kap. 40–42 §§.

Arbetsplatsens utformning
AFS 2009:2 Arbetsplatsens
utformning

Ändringen berör bl a råden som har blivit ändrade på
grund av att kolmonoxid och kvävedioxid får nya
sänkta hygieniska gränsvärden.
Vad innebär ändringen
Då Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om hygieniska
gränsvärden och smittrisker börjar gälla 21 augusti
respektive 19 november anpassas denna föreskrift efter de
nya kraven.
Bland annat ändras råden på grund av att kolmonoxid och
kvävedioxid får nya sänkta hygieniska gränsvärden. De
allmänna råden ändras vad avser rekommenderad halt
koldioxid, kolmonoxid och kvävemonoxid för återförd luft
från processer.
Det finns även en ny rekommendation i råden:
luftföroreningshalten i tilluften bör inte vara högre än de
miljökvalitetsnormer som återfinns i
luftkvalitetsförordningen.
Ytterligare görs några ändringar i hänvisningarna till nya
aktuella föreskrifter.

2018-11-19

AFS 2018:5

Kontrollera om ni omfattas och om ni
återför frånluft i era lokaler.
Ändringen berör verksamheter som
återför frånluft till arbetslokaler eller
personalutrymmen som återluft eller
cirkulationsluft. Ändringen innebär att
åter- eller cirkulationsluften ska renas
så att dess halt av luftföroreningar är
väsentligt lägre än de hygieniska
gränsvärdena där sådana finns (22 §).
Ändringen innebär även att frånluft
som innehåller smittämnen i riskklass
4 och luftburna smittämnen i riskklass
3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om smittrisker, inte får återföras via
åter- eller cirkulationsluft (24 §) till
lokaler där sådana normalt ej alstras.
Det har även gjorts justeringar i de
allmänna råden till 19, 22, 28, 89 och
94 §§. Justeringarna berör bl.a.
luftföroreningshalter (av de ämnen
som omfattas av
luftkvalitetsförordningen (2010:477)) i
tilluft till arbetsplatser (19 §), rening av
luftföroreningar i frånluft som återförs
till arbetslokaler och
personalutrymmen som återluft eller
cirkulationsluft (22 §), kontroll av

säkerhetsbänkar (28 §), hänvisning till
särskilda bestämmelser om
utrymningsplan och andra åtgärder i
händelse av olycka med utsläpp av
smittämnen i riskklass 3 och 4 (89 §). I
de allmänna råden till 94 § har tredje
och fjärde stycket om särskilda
skyddskläder har tagits bort.

Kommande ny, ersättande och upphävd lagstiftning
Författning

Ändring

Ikraftträdande

Ändringsnr.

Så här berörs verksamheten

2019-05-20

Ersätts av

För kännedom:

Allmänna arbetsmiljöbestämmelser
SFS 1993:581 Tobakslag

Ersättande lag om tobak och liknande produkter som
träder i kraft den 20 maj 2019 i fråga om 3 kap. 7–11 §§,
7 kap. 6 § och 11 kap. 8 och 9 §§, samt i övrigt den 1 juli
2019. Samtidigt upphävs SFS 1993:581 (tobakslagen)
samt SFS 2017:425 (lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare).
Vad innebär ändringen
Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs
och ersätts av denna lag om tobak och liknande produkter.
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak
oförändrade över till den nya lagen. Det införs en
tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och
partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den
som har tillstånd för sådan handel.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna
platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria
lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde
till, områden utomhus som är avsedda att användas av den
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade
platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och
lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet
utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter

SFS 2018:2088

Ändringen berör arbetsgivare som har
utrymmen där allmänheten har tillträde
till t ex uteserveringar och entréer till
rökfria lokaler.
Ändringen innebär att nuvarande
rökförbud utökas.

och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och
njutningsmedel som till användningssättet motsvarar
rökning men som inte innehåller tobak.
För fulltext hänvisas till lagen.

