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Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3 
 

Syfte 

 

1§ Syftet med föreskrifterna är att förebygga att den som inte fyllt 18 år 

genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre 

förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. 

 

Tillämpningsområde 

 

2§ Dessa föreskrifter gäller arbetsgivare, uppdragsgivare, 

skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete 

eller genomgå utbildning.  

 

 

Se även vägledning ”Om minderårigas arbetsmiljö”. 
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• Praktik är alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom 

ramen för en utbildning.  

• Praktikgivare är en person som tar emot en minderårig för praktik. 

Praktikplatsen har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga 

elever när de är på praktikplatsen.  

• Skolhuvudman är den som driver en verksamhet där minderåriga 

utbildas. Det kan till exempel vara en kommun eller ett företag. 

Skolhuvudmannen har ansvar för att praktikplatsen inte innebär risk för 

att eleven drabbas av ohälsa eller olycksfall. Skolhuvudmannen behöver 

beakta elevens mognad och ålder vid val av praktikplats. 

• Olycka/Tillbud: Det är skolhuvudmannen som ska anmäla en eventuell 

olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. Det är därför viktigt att det 

praktikplatsen har rutiner för att meddela skolan om något inträffar.  
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Skolhuvudmannen bör ha rutiner för att 

säkerställa följande:  

• Information till praktikplatsen om elevens kunskaps- och 

färdighetsnivå  

• Elevens arbetstider  

• Att eleven får lämpliga arbetsuppgifter  

• Att handledare utses  

• Att eleven får introduktion  

• Att sådan skyddsutrustning som behövs tillhandahålls utan kostnad 

för eleven  

• Kunskap om de särskilda regler som gäller för minderåriga elever  

• Hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, 

sjukdom eller annat oförutsett inträffar.  

• Att ta del av praktikplatsens riskbedömning 
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Skolan behöver ta del av arbetsplatsens riskbedömning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

1. Undersök arbetsmiljön 

2. Bedöm riskerna 

3. Åtgärda riskerna 

4. Skriv en handlingsplan 

5. Kontrollera om åtgärderna har fungerat 

Riskbedömning 

- Skolhuvudmannen behöver inte åka ut till praktikplatsen i varje enskilt fall        

eller riskbedöma t.ex. en enskild maskin. 

- Praktikplatsen behöver göra bara undersökning och bedömning av risker  

som är typiska för minderåriga, inte på individnivå 

- Skolan behöver ha en kontakt med praktikplatsen för att stämma av 

punkter i ”checklistan”.  

 

Alla arbetsgivare ska ha en riskbedömning 

och handelsplan skriftligt 
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