Svensk författningssamling

SFS 2002:1062

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

Utkom från trycket
den 20 december 2002

utfärdad den 12 december 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen
(1995:1554)
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 18 a § samt närmast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse,
dels att 7 kap. 14 § skall ha följande lydelse.

5 kap.
Sjukfrånvaro
18 a § Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av
de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Uppgift skall också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år och 50
år eller äldre.
Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall
anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift
skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller inte anställda utomlands
och inte heller företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket 1.

7 kap.
14 §2 Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap. 2–7, 10–18 och
19–25 §§ tillämpas även på koncernredovisningen. Tilläggsupplysningarna
skall lämnas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket andra och tredje
meningarna och andra stycket.
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Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43.
Senaste lydelse 1999:1112.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift
om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
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