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Remiss: Förslag till föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna 
 
Företagarna, som har fått rubricerade remiss från Arbetsmiljöverkets, ber att få framföra följande:  

 
Bakgrund och sammanfattning av förslagen 
Arbetsmiljöverket anser att de idag gällande föreskrifterna behöver uppdateras för att anpassas till 
dagens arbetsmarknad. Nuvarande föreskrifter har varit i kraft i tretton år. Förändrade 
arbetsuppgifter, bl.a. till följd av den tekniska utvecklingen, gör att verket bedömer att en 
uppdatering är väsentlig. Vidare är skälet till uppdateringen att anpassa reglerna till EG:s direktiv 
om skydd av minderåriga. 
 
Förslaget innebär bland annat att skolungdomar som är under 18 år inte får lägga mer än totalt 40 
timmar i veckan på skola och arbete. Förslaget innebär också att det ställs ökade krav på 
dokumentation, medicinska dokumentationer.. 
 
Företagarnas synpunkter och kommentarer 

Företagarna vill inledningsvis starkt framhålla att det är viktigt att ungdomar i rimlig omfattning 
får möjlighet att arbeta. Detta av flera skäl. Det ger praktik, referenser och en större kunskap om 
hur samhället fungerar utanför skolan, vilket också är till nytta inte bara för att senare få en 
yrkeskarriär utan också för skolarbetet.  
 
En annan omständighet som är viktig att peka på i detta sammanhang är att Sverige har en 
ungdomsarbetslöshet som är väsentligt högre än genomsnittet i EU. Det finns mycket som talar 
för att en bidragande orsak till det är att undervisning och arbetsliv är för åtskilt i Sverige. I länder 
där det finns en större närhet mellan skola och arbetsliv är arbetslösheten bland ungdomar 
väsentligt lägre än i Sverige. Som exempel kan nämnas Nederländerna. En annan betydelsefull 
åtgärd för att öka närheten mellan skola och arbetsliv är satsningarna på lärlingssystem. Det är 
därför viktigt att stela åldersgränser hindrar sådan verksamhet. 
 
De nya kraven på sammanläggning av tiden i skola och arbete och längd på ledighet riskerar att 
göra det ännu svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Detta skulle innebära att 
det i många fall blir omöjligt att anställa dessa ungdomar. Företagarna motsätter sig därför en 
sådan förändring.  
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Förslagets ökade krav på dokumentation rimmar också illa med ambitionen att minska 
regelbördan. Även av detta skäl bör förslaget inte genomföras. Företagarna motsätta sig således 
den ökade administrativa bördan. 
 
Förslagen innebär också i många delar en överimplementering av EG-direktivet. Detta gäller till 
exempel att det enligt direktivet kan göras fler undantag än det som anges i förslaget (arbete i 
privata hushåll eller familjeföretag). Ett annat exempel är att ett nytt begrepp införs utöver 
begreppet arbetsgivare, nämligen anlitare (som anlitar minderårig för uppdrag). Företagarna anser 
att Sverige bör avhålla sig från överimplementering eftersom det innebär att medlemsstaterna i 
EU även fortsättningsvis kommer att ha olika regler. Att reglerna ser olika ut i olika medlemstater 
är givetvis en tröskel som försvårar för företag att verka i andra medlemsstater och är därmed ett 
hinder för den fria rörligheten.  
 
Sammantaget anser därför Företagarna att invändningarna mot förslaget är så allvarliga att 
Arbetsmiljöverket bör dra tillbaka förslaget i sin helhet och i alla detaljer jämföra det med EG-
rätten för att senare återkomma med ett förslag som är harmoniserat med de krav och möjliga 
lättnader som beslutats av EU. 
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