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Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

utfärdad den 23 februari 2012.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om sjömanslagen (1973:282)
dels att 3, 38, 39, 43, 44 och 58 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 37 a, 38 a och 61 a §§,
samt närmast före 61 a § en ny rubrik av följande lydelse.
3 § I denna lag avses med
fartygsarbete: sådant arbete för fartygets räkning som utförs ombord på
fartyget eller på annat ställe av arbetstagare som följer med fartyget,
befattning på fartyg: sådan befattning ombord som huvudsakligen avser
fartygsarbete och gäller annat än enbart tillfälliga göromål,
sjöman: sådan arbetstagare som är anställd för fartygsarbete och som under den tid han eller hon tjänstgör ombord har befattning på fartyget,
väntetid: sådan del av anställningstiden under vilken sjömannen inte har
befattning på fartyg men utför arbete för arbetsgivarens räkning eller står till
dennes förfogande för att utföra arbete eller i form av fritid får ersättning för
ordinarie arbetstid eller gottgörelse för övertidsarbete,
inre fart: fart inom landet i hamnar eller på floder, kanaler, insjöar, inomskärs vid kusterna eller i Kalmarsund om inte annat särskilt anges.
37 a § Befälhavaren ska sörja för att en sjöman, som har befattning på fartyg som inte uteslutande går i inre fart, får oundgänglig tandvård.
38 § Arbetsgivaren ska betala kostnaden för vård av en sjuk eller skadad
sjöman, som har befattning på fartyg.
Om en sjöman har en sjukdom eller en skada när han eller hon lämnar befattning på fartyg eller om han eller hon får en sjukdom eller en skada under
väntetid, ska arbetsgivaren betala kostnaden för vård av sjömannen i högst
42 dagar eller, om sjömannen vårdas i ett annat land än det där han eller hon
är bosatt, i högst 112 dagar om fartyget inte uteslutande går i inre fart och i
annat fall i högst 84 dagar.
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Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.
Jfr rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till
sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG (EUT L 124, 20.5.2009, s. 30, Celex
32009L0013).
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38 a § Arbetsgivaren ska betala kostnaden för oundgänglig tandvård för en
sjöman som har befattning på ett sådant fartyg som inte uteslutande går i inre
fart.
39 § Arbetsgivarens skyldighet att betala kostnad för vård enligt 38 § andra stycket upphör, om vården inte har getts inom sex månader från det att
sjömannens behov av vård inträdde. Har sjömannen under anställningstiden
haft befattning på fartyg, upphör arbetsgivarens skyldighet dock tidigast sex
månader efter det att sjömannen senast lämnade sådan befattning.
Visar en sjöman att han eller hon på grund av omständighet, som han eller
hon inte råder över, har saknat möjlighet att få vården inom den tid som
anges i första stycket, förlängs arbetsgivarens skyldighet att betala sjukhusvård och därmed sammanhängande kostnader till ett år.
43 § Kostnad för en sjömans begravning och kostnad som föranleds av
eldbegängelse ska betalas av arbetsgivaren, om dödsfallet inträffar medan
sjömannen har befattning på fartyg eller vårdas på arbetsgivarens bekostnad
eller under väntetid.
44 § Har arbetsgivaren enligt denna lag orsakats kostnad för svensk eller
här i riket bosatt utländsk sjömans sjukvård men är han eller hon enligt lagen
inte skyldig att betala kostnaden, ersätter staten denna. Därvid äger dock bestämmelserna i 38 och 39 §§ om begränsning av arbetsgivarens ansvar motsvarande tillämpning på staten.
58 §3 Befälhavaren ska se till att exemplar av denna lag, semesterlagen
(1977:480), fartygssäkerhetslagen (2003:364), de föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till sistnämnda lag och tillämpliga kollektivavtal finns tillgängliga på fartyget. På fartyg som används i internationell
fart ska tillämpliga kollektivavtal även finnas tillgängliga på engelska. Befälhavaren ska även se till att ett exemplar av lagen (1998:958) om vilotid
för sjömän och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen
finns tillgängliga på fartyget.
61 a §

Bestämmelser om tillsyn finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.
På regeringens vägnar
CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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