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Remiss av Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö m.m. 

Företagarna har fått möjlighet att svara på ovanstående remiss och vill med anledning av 
det anföra följande.  
 
Förslaget är tänkt att fullt ut genomföra EU-direktivet (dir 94/33/EG) om skydd av 
minderåriga i arbetslivet.  
 
Yttrande 
Företagarna motsätter ett flertal förslag bland annat då de går utöver vad direktivet 
föreskriver.  
 
Det är viktigt att ungdomar så tidigt som möjligt får kontakt med och erfarenhet av 
arbetslivet. Det är viktigt av många skäl, för att för att få erfarenhet och referenser, en 
känsla för vad som krävs på en arbetsplats, för att göra bra val av karriär m.m. Det finns 
också anledning att peka på att Sverige har en i stort sett dubbel så hög 
ungdomsarbetslöshet som till exempel Tyskland och Nederländerna, vilka båda har 
utvecklade system för skolungdomar att komma i nära kontakt med arbetslivet. Detta 
gör att Företagarna är mycket kritiska till att göra det svårare för unga att arbeta vid 
sidan om studierna. 
 
Till en början avstyrker Företagarna förslagets arbets- och viloregler då de bland annat i 
princip leder till att det blir omöjligt för personer under 18 år att arbeta på helger. Vidare 
motsätter sig Företagarna förslaget att arbetsgivaren, under hot om straff, ska lägga 
samman arbetstiden för den minderårige om denne har flera arbetsgivare, 
uppdragsgivare m.m. Detta är ett åläggande som, i många fall, inte är möjligt att leva upp 
till. En sådan regel skulle därför minska benägenheten att anställa unga. Att generellt 
stoppa ensamarbete för personer under 16 bör inte heller genomföras då det exempelvis 
hindrar reklamutdelning och liknande.  
 
Förslaget om att minderåriga måste ha både skolans och vårdnadshavarens medgivande 
för att få arbeta är onödigt krångligt. Det måste räcka att föräldrarna ger sitt tillstånd.  
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Arbetsmiljöverket borde även i större omfattning använda möjligheten att undanta vissa 
arbeten från tillämpningsområdet.   
 
Att öppna och stänga en arbetsplats borde inte vara generellt förbjudet. 
 
Företagarna efterfrågar också en klarare definition om vilka maskiner som ska vara 
tillåtna att använda av minderåriga, då förslaget till exempel stoppar användning av 
symaskiner. Även förslaget om medicinska kontroller är otydligt då det inte klart framgår 
när sådana ska genomföras. Även här efterfrågas ett klarläggande. 
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