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Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom 
sjöfartsområdet; 

beslutade den 7 februari 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 4 § fartygssäkerhets-

förordningen (2003:438) att bilaga 3 och 4 till styrelsens föreskrifter och all-

männa råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet ska ha följande 

lydelse. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 20 februari 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Fredrik Jonsson 

 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSFS 2017:5 

Utkom från trycket 

den 14 februari 2017 

SJÖFART 

 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 





Bilaga 3 

 

3 

TSFS 2017:5 

Bilaga 31  

Innan ett sjöarbetscertifikat kan utfärdas ska det säkerställas att arbets- och 

levnadsförhållanden ombord på fartyget är godtagbara. En sådan besikt-

ning ska enligt 2 kap. 32 c § omfatta de sexton punkter som listas nedan.  

Nedanstående sammanställning innehåller för de fjorton första 

punkterna även hänvisningar till de relevanta svenska författningarna. 

Information om hur varje fartyg uppfyller bestämmelserna finns även i 

fartygets deklaration om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen del 

II.  

 

1. Minimiålder (regel 1.1) 

Bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete finns i  

– sjömanslagen (1973:282),  

– lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364), och  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS (2009:119) om 

arbetsmiljö på fartyg.  

 

2. Läkarintyg (regel 1.2) 

Bestämmelser om läkarintyg finns i  

– mönstringslagen (1983:929),  

– förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för 

sjöfolk.  

 

3. Utbildning och kvalifikationer (regel 1.3) 

Bestämmelser om utbildning och kvalifikationer finns i  

– mönstringslagen (1983:929),  

– fartygssäkerhetsförordningen (2003:438),  

– förordningen (2011:1553) om behörigheter för sjöpersonal, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om 

utbildning och behörigheter för sjöpersonal.  

 

4. Anställningsavtal för sjömän (regel 2.1) 

Bestämmelser om anställningsavtal för sjömän finns i  

– lagen (1982:80) om anställningsskydd,  

– sjömanslagen (1973:382), och  

– tillämpliga kollektivavtal.  

 

5. Rekrytering via privata rekryterings- och förmedlingsföretag för 

sjömän (regel 1.4) 

 
1 Senaste lydelse TSFS 2013:66. 
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Enligt 3 § lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft är det förbjudet att bedriva privat arbetsförmedling för sjömän i 

Sverige.  

 

6. Arbets- och vilotid (regel 2.3) 

Bestämmelser om arbets- och vilotid för sjömän finns i  

– lagen (1998:958) om vilotid för sjömän, och  

– Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2003:9) om vilotid för sjömän.  

 

7. Bemanningsnivåer (regel 2.7)  

Bestämmelser om bemanningsnivåer på fartyg finns i  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364), och  

– Transportstyrelsens föreskrifter om (TSFS 2010:102) om bemanning.  

 

8. Bostäder (regel 3.1)  

Bestämmelser om bostäder på fartyg finns i  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

– Sjöfartsverkets kungörelse (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler 

m.m. på fartyg,  

– Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna 

råd om besättningens bostäder på fartyg m.m,  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om till-

syn inom sjöfartsområdet,  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om 

arbetsmiljö på fartyg, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen 

ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006).  

Fartyg som kölsträckts eller befinner sig på ett motsvarande byggnads-

stadium den 20 augusti 2013 eller senare ska tillämpa Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen ombord på fartyg som 

omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006). Övriga fartyg ska, bero-

ende av datum för kölsträckningen, tillämpa antingen Sjöfartsverkets kun-

görelse (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, eller 

Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna 

råd om besättningens bostäder på fartyg m.m. 

  

9. Fritidsmöjligheter ombord (regel 3.1)  

Bestämmelser om fritidsmöjligheter på fartyg finns i Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen ombord på fartyg som 

omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006).  

 

10. Mat och förplägnad (regel 3.2)  

Bestämmelser om mat och förplägnad på fartyg finns i  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010.102) om bemanning,  
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– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om 

utbildning och behörigheter för sjöpersonal, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen 

ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006).  

 

11. Skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor (regel 4.3)  

Bestämmelser om skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor 

på fartyg finns i  

– arbetsmiljölagen (1977:1160),  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

– fartygssäkerhetsförordningen (2003:438),  

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbets-

miljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna,  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om till-

syn inom sjöfartsområdet, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om 

arbetsmiljö på fartyg.  

 

12. Sjukvård ombord (regel 4.1)  

Bestämmelser om sjukvård på fartyg finns i  

– Sjömanslagen (1973:282), och  

– Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) om sjuk-

vård och apotek ombord på fartyg.  

 

13. Rutiner för klagomålshantering ombord (regel 5.1.5)  

Bestämmelser om rutiner för klagomålshantering på fartyg finns i Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom 

sjöfartsområdet.  

 

14. Löneutbetalningar (regel 2.2)  

Bestämmelser om löneutbetalningar för sjöman finns i sjömanslagen 

(1973:282).  

 

15. Ekonomisk trygghet för hemresa (regel 2.5)  

 

16. Ekonomisk trygghet som gäller redarens ansvar (regel 4.2)  
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Bilaga 42  

En mer ingående inspektion för att fastställa arbets- och levnadsförhållan-

dena ombord på fartyget, enligt 9 kap. 4 a §, ska i första hand omfatta 

nedanstående sexton punkter.  

Nedanstående sammanställning innehåller för de fjorton första 

punkterna även hänvisningar till de relevanta svenska författningarna. 

Information om hur varje fartyg uppfyller bestämmelserna finns även i 

fartygets deklaration om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen del 

II.  

 

1. Minimiålder (regel 1.1)  

Bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete finns i  

– sjömanslagen (1973:282),  

– lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364), och  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om 

arbetsmiljö på fartyg.  

 

2. Läkarintyg (regel 1.2)  

Bestämmelser om läkarintyg finns i  

– mönstringslagen (1983:929),  

– förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för 

sjöfolk.  

 

3. Utbildning och kvalifikationer (regel 1.3)  

Bestämmelser om utbildning och kvalifikationer finns i  

– mönstringslagen (1983:929),  

– fartygssäkerhetsförordningen (2003:438),  

– förordningen (2011:1553) om behörigheter för sjöpersonal, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om 

utbildning och behörigheter för sjöpersonal.  

 

4. Anställningsavtal för sjömän (regel 2.1)  

Bestämmelser om anställningsavtal för sjömän finns i  

– lagen (1982:80) om anställningsskydd,  

– sjömanslagen (1973:382), och  

– tillämpliga kollektivavtal.  

 

5. Rekrytering via privata rekryterings- och förmedlingsföretag för 

sjömän (regel 1.4)  

 
2 Senaste lydelse TSFS 2013:66. 
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Enligt 3 § lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft är det förbjudet att bedriva privat arbetsförmedling för sjömän i 

Sverige.  

 

6. Arbets- och vilotid (regel 2.3)  

Bestämmelser om arbets- och vilotid för sjömän finns i  

– lagen (1998:958) om vilotid för sjömän, och  

– Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2003:9) om vilotid för sjömän.  

 

7. Bemanningsnivåer (regel 2.7)  

Bestämmelser om bemanningsnivåer på fartyg finns i  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364), och  

– Transportstyrelsens föreskrifter om (TSFS 2010:102) om bemanning.  

 

8. Bostäder (regel 3.1)  

Bestämmelser om bostäder på fartyg finns i  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

– Sjöfartsverkets kungörelse (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler 

m.m. på fartyg,  

– Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna 

råd om besättningens bostäder på fartyg m.m,  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om 

tillsyn inom sjöfartsområdet,  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om 

arbetsmiljö på fartyg, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen 

ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006).  

Fartyg som kölsträckts eller befinner sig på ett motsvarande byggnads-

stadium den 20 augusti 2013 eller senare ska tillämpa Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen ombord på fartyg som 

omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006). Övriga fartyg ska, 

beroende av datum för kölsträckningen, tillämpa antingen Sjöfartsverkets 

kungörelse (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, eller 

Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna 

råd om besättningens bostäder på fartyg m.m.  

 

9. Fritidsmöjligheter ombord (regel 3.1)  

Bestämmelser om fritidsmöjligheter på fartyg finns i Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen ombord på fartyg som 

omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006)  

 

10. Mat och förplägnad (regel 3.2)  

Bestämmelser om mat och förplägnad på fartyg finns i  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning,  
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– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om 

utbildning och behörigheter för sjöpersonal, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen 

ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006).  

 

11. Skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor (regel 4.3)  

Bestämmelser om skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor 

på fartyg finns i  

– arbetsmiljölagen (1977:1160),  

– fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

– fartygssäkerhetsförordningen (2003:438),  

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt  

arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna,  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om till-

syn inom sjöfartsområdet, och  

– Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om 

arbetsmiljö på fartyg.  

 

12. Sjukvård ombord (regel 4.1)  

Bestämmelser om sjukvård på fartyg finns i  

– Sjömanslagen (1973:282), och  

– Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) om sjuk-

vård och apotek ombord på fartyg.  

 

13. Rutiner för klagomålshantering ombord (regel 5.1.5)  

Bestämmelser om rutiner för klagomålshantering på fartyg finns i Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom 

sjöfartsområdet.  

 

14. Löneutbetalningar (regel 2.2)  

Bestämmelser om löneutbetalningar för sjöman finns i sjömanslagen 

(1973:282).  

 

15. Ekonomisk trygghet för hemresa (regel 2.5)  

 

16. Ekonomisk trygghet som gäller redarens ansvar (regel 4.2)  

 


