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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
dels att 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b §§, av följande
lydelse.
11 a § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta ska
arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor
som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren
inte skyldig att lämna sådan information.
Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens
tillträdesdag samt arbetsplatsen,
2. en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,
3. om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den
är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av
tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd,
4. begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut,
5. längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka,
6. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt,
lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.
11 b § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av
arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren
informerat om, eller skulle ha informerat om, ska arbetsgivaren lämna
skriftlig information om ändringen inom en månad.
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24 §2 En arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt anställningsavtalet eller bryter mot någon av 5, 7 eller 11–14 §§ ska betala inte
bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till
utan även ersättning för den skada som uppkommer.
En arbetstagare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt anställningsavtalet eller bryter mot någon av 5, 7, 11 eller 12–14 §§ ska betala ersättning
för den skada som uppkommer.
Skadestånd enligt första eller andra stycket får avse både ersättning för
den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som avtalseller lagbrottet innebär. Skadestånd med anledning av person- eller sakskada
bestäms dock med tillämpning av allmänna skadeståndsregler.
Om det är skäligt får skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.
2. För anställningsavtal som har ingåtts före den 1 mars 2019 och som
fortfarande gäller ska arbetsgivaren, om arbetstagaren begär det, inom en
månad från begäran skriftligen lämna sådan information som avses i 11 a §.
På regeringens vägnar
YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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