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Nya regler på arbetsmiljöområdet
Den 1 november 2019 träder ett antal nya regler i kraft som kan komma att be-
röra vissa av våra medlemsföretag. Nedan följer en kort sammanställning av de 
mest väsentliga. För mer omfattande information hänvisas till vår hemsida.   

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3 

Den nuvarande AFS 2005:6 om medicinska kontroller upphör att gälla den 1 nov 
2019. Yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna är 
bland annat slaktare eller de som arbetar vid löpande band. De viktigaste änd-
ringarna jämfört med nuvarande föreskrifter är bland annat att:

• medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs (Se vad som menas med 
handintensivt arbete i ändringsföreskriften AFS 2019:8 Belastningsergonomi) 

•  medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexpo-
nering 

• läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår 

• nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs 

• definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och 
arbetstidslagen 

• tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas 

• krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs 

• beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras 

• ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen för-
tydligas 
 



Belastningsergonomi ändringsföreskrifter 2019:8 
Ändringarna kommer att föras in i den nu gällande AFS 2012:2 om Belastningser-
gonomi.

Vibrationer ändringsföreskrifter 2019:12 
Ändringarna kommer att föras in i den nu gällande AFS 2005:15 om Vibrationer.

Kemiska arbetsmiljörisker ändringsföreskrifter 2019:9 
Ändringarna kommer att föras in i den nu gällande AFS 2011:19 om Kemiska ar-
betsmiljörisker.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta Livsmedelsföretagens ar-
betsmiljöexpert Helene Eklöf på telefon 08 - 762 65 21 eller e-post helene.eklof@
li.se

Ni kan även ringa vår rådgivning för arbetsgivarfrågor på telefon 08-762 65 50 
eller skicka e-post till radgivning@li.se. 

Samtliga cirkulär finns på vår hemsida livsmedelsforetagen.se
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