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Nya lagar och föreskrifter 2021 
Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs för utomlands bosatta som arbetar 

tillfälligt i Sverige. 

Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs i lagen om särskild inkomstskatt för ut-

omlands bosatta. När utomlands bosatta personer arbetar tillfälligt i Sverige ska be-

skattningen inte avgöras av vem som i formell mening är arbetsgivare. Avgörande 

blir i stället vem arbetet utförs för. Reglerna i skatteförfarandelagen om skyldig-

heten att göra skatteavdrag ändras också.  

Det innebär bland annat att utländska utbetalare ska göra skatteavdrag från ersätt-

ning för arbete i Sverige. Svenska utbetalare ska också göra skatteavdrag i vissa fall 

för ersättningar till utländska mottagare, om det avser arbete som utförs i Sverige. 

Med ändringarna, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Center-

partiet och Liberalerna, uppnås mer konkurrensneutrala regler. 

Ändring: Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, in-

komstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980) och skatteförfarande-

lagen (2011:1244)  

Beslutsunderlag: Prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade 

skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige SFS: 2020:951–954  

Ikraftträdande: 1 januari 2021  

REVIDERADE FÖRESKRIFTEN ARBETSPLATSENS UTFORMNING  

Den 1 januari träder de Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens ut-

formning i kraft. En av de viktigaste nyheterna är förtydligandet av kravet på att 

byggherrar, arkitekter och andra projektörer, samt byggarbetsmiljösamordnaren 

(Bas-P), ska ta hänsyn till arbetsmiljön i bruksskedet, alltså i den färdiga byggnaden, 

redan vid projekteringen. Detta har tidigare bara framgått i arbetsmiljölagen. 

Tillgängliga arbetsplatser för alla 

Arbetsmiljöverket skärper kraven då man projekterar nya arbetsplatser. Den fram-

tida arbetsplatsen, inklusive personalutrymmen, ska vara tillgänglig, så att så många 

som möjligt kan använda arbetsplatsen på lika villkor. Ett exempel är att arbetsplat-

ser ska dimensioneras för personer som använder en mindre utomhusrullstol. Ett 
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annat att sambanden mellan olika delar, eller rum, på arbetsplatsen ska underlätta 

för arbetstagarna att hitta och få en överblick. 

Befintliga arbetsplatser, inklusive personalutrymmen, ska som tidigare vara till-

gängliga för de arbetstagare som behöver använda dem. 

Tillräckliga utrymmen 

Det ska finnas de utrymmen som behövs för den verksamhet som kommer att bedri-

vas. Olika servicearbeten i fastigheten ska också kunna ske i en god och säker ar-

betsmiljö. Det ska till exempel finnas lämpliga städutrymmen och möjlighet att 

tvätta fönster på säkert sätt. 

Det behöver också finnas tillräckligt utrymme för att kunna arbeta på ett ergono-

miskt riktigt sätt. Tidigare angavs ett mått på 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård 

och omsorgsarbete. Den texten fanns i de allmänna råden. Nu finns detta belast-

ningsergonomiska krav i paragraftext och gäller generellt för alla arbetsplatser för 

de arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. 

Tillgängliga utrymningsvägar 

Kraven skiljer sig åt för projektering av nya arbetsplatser och befintliga arbetsplat-

ser. Vid projektering för nya arbetsplatser ska det finnas tillfälliga utrymningsplat-

ser. De ska ha tvåvägs kommunikationssystem, till exempel en telefonförbindelse så 

man kan komma i kontakt med räddningstjänsten, eller någon som kan larma rädd-

ningstjänsten. På befintliga arbetsplatser ska det också normalt finnas tillfälliga ut-

rymningsplatser om utrymningsvägarna inte är tillgängliga, men på en del arbets-

platser kan det vara omöjligt att ordna. Arbetsgivaren ska då ha en möjlighet att sä-

kerställa utrymningen på annat sätt. 

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.  

UPPHANDLINGSLAGSTIFTNINGEN - FLER UPPGIFTER I ANNONSER  

Det nya regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar som började gälla 

1 januari 2021 innebär bland annat att annonser under tröskelvärdena ska innehålla 

fler uppgifter än idag. Att den framtida statistiken baseras på innehållet i annonser 

gör det extra viktigt att de innehåller fullständiga och korrekta uppgifter. Upphand-

larna får därför stor betydelse för statistikens kvalitet. 

Förändringen innebär att innehållet i annonser över och under tröskelvärdena blir 

mer lika när något fler uppgifter än idag ska anges i annonser under tröskelvärden. 

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats.  

https://www.av.se/inomhusmiljo/arbetsplatsens-utformning/andringar-i-foreskrift-om-arbetsplatsens-utformning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/nyheter-2020/fler-uppgifter-i-annonser-med-nytt-regelverk

