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Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter
och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö, m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö samt
förslag till ändring av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ensamarbete. Förslaget avser att fullt ut
genomföra EU-direktivet (dir 94/33/EG) om skydd av minderåriga i arbetslivet och därmed anpassa den
nuvarande svenska regleringen till dagens arbetsförhållanden. Ett genomförande av förslaget innebär
att berörda arbetsgivare ska utföra en riskbedömning och medicinska kontroller om arbetsförhållandena
för den minderårige kräver det och att arbetsgivaren ska lägga samman arbetstiden för den minderårige
om denne har flera arbetsgivare. Förslaget innebär vidare att minderåriga måste ha skolans och
vårdnadshavarens medgivande för att få arbeta, att ensamarbete endast får utföras från det egna
hemmet om inte Arbetsmiljöverket medger undantag och att listan över förbjudna arbetsuppgifter
uppdateras.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att förslaget syftar till att minska antalet arbetsskador
bland minderåriga och att förenkla och förtydliga det aktuella regelverket. Enligt konsekvensutredningen
beräknas förslaget leda till en sammantagen ökning av de administrativa kostnaderna om 78 276 kr per
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år. Såvitt Regelrådet förstår är förslaget emellertid i allt väsentligt en direkt följd av EU-lagstiftningen.
Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen belyser väl bakgrunden och syftet med förslaget. Enligt
Regelrådets bedömning kan dock de administrativa kostnader som ett genomförande av förslaget
medför vara större än vad som uppges i konsekvensutredningen. Tidsåtgången för en arbetsgivare att
kontrollera om den minderårige utför arbete hos annan arbetsgivare och i förekommande fall beakta
sådan arbetstid vid anlitande av den minderårige i den egna verksamheten har exempelvis beräknats
till i genomsnitt en minut. Regelrådet sätter i fråga om en sådan kort tidsåtgång är realistisk.
Konsekvensutredningen innehåller vidare inte någon tillfredsställande redovisning av förslagets
ekonomiska effekter, exempelvis hur de skärpta reglerna om ensamarbete påverkar de företag som
anställer minderåriga. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 november oktober 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Maud Spencer.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Fredrik Jonsson.

Stig von Bahr
Ordförande

Fredrik Jonsson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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