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PM med anledning av nyheter och ändringar i laglistan perioden
mars 2017 till oktober 2017.
Detta PM presenteras i powerpoint vid ledningsgruppens marsmöte.

Följande punkter föredras 16 oktober2017
Ändringar i den nu reviderade versionen av Laglistan
Tillförs laglistan
Utgår ur laglistan
Ändringar i laglistan genom ändring av lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer.
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmlijörisker.
Mindre justeringar i laglistan
 Länkarna till Naturvårdsverkets föreskrifter har uppdaterats.
Slutkommentar (vad som kontrollerats)

Reviderad versionen av laglistan (oktober 2017)
Revideringar är i laglistan markerade med gult.
Tidigare paragraförändring/kommentar tas bort vid införandet av ny
paragrafändring/kommentar under rubriken Beskrivning

Ändringar i laglistan genom förändringar av betydelse för HiG i
lag, förordning eller myndighetsföreskrift


Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Ikraftträdande 1 januari 2017. Ändring
genom lag (2017:347). Ikraftträdande 1 juli 2017.

Ändringarna innebär dels möjliga specificeringar av krav på leverantörerna, 1 kap. 7 §, 2 kap.
8 §, 8 kap. 13 §, 14 kap 2 § och 16 kap. 7 §. Dels införs fyra nya paragrafer genom 17 kap. 25 §§. Dessa avser särskilda arbetsrättsliga villkor, arbetsrättsliga villkor som inte utförs enligt
svensk arbetsrätt, samt hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren.


Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer. Ändrad genom (KIFS 2017:1) avseende bilaga 6.
Ikraftträdande 30 april 2017. Även ändrad genom (KIFS 2017:3 avseende
paragraferna 1, 2, 4. Ikraftträdande 1 juni 2017.

Ändring genom (KIFS 2017:1) av bilaga 6 avser gränsvärden för farliga ämnen i elektronisk
utrustning. Ändring genom (KIFS 2017:3) i 1 §, 2 § och 4 § avser angivande av produkter
som anses särskild farliga och vilka undantag som finns.
(Tidigare ändringar i laglistande från 2016 är nu borttagna.)


Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 (omtryckt och ändrad i AFS 2014:43)
ändrad genom AFS 2017:4. Ikraftträdande 1 december 2017.

Ändring av 20a § avseende varningsskyltning vid lagring av kemiska produkter.

Mindre justeringar i laglistan


Länkarna till Naturvårdsverkets föreskrifter har uppdaterats.

Slutkommentar
Kontroll har gjorts av samtliga förändringar som kommit inom miljöområdet i lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter under perioden vecka 8 – vecka 34 avseende om det
berör Högskolan i Gävle som myndighet.

