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Arbetarskyddsförvaltningen meddelar

Arbete som är farligt för
unga arbetstagare ska anmälas
När unga arbetstagare under 18 år
ska utföra farligt arbete måste
arbetet innan det inleds anmälas
till arbetarskyddsmyndigheten.
Det är antingen arbetsgivaren
eller utbildningsanordnaren
tillsammans med arbetsgivaren
som ansvarar för att anmälan görs.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter om arbets
tagarna, det planerade arbetet och åtgärderna som
vidtas på arbetsplatsen för att avvärja risker:
1) den allmänna beredskapen hos gruppen av arbets
tagare eller den enskilda arbetstagaren att utföra
arbetet

gäller varierande arbetsobjekt, t.ex. byggarbetsplatser,
kan i allmänhet gälla endast så länge byggarbetsplat
sen finns. Med tanke på tillsynen är uppgifterna om var
det finns studerande den viktigaste.
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Ett förfarande i enlighet med förordningen kan se ut så
här:
1. När inlärningen på arbetsplatsen börjar utreds om
skadligt eller farligt arbete, så som avses i förordnin
gen, kan komma i fråga på arbetsplatsen och då ska
anmälan göras.

2) utredning och bedömning av riskerna

2. Om anmälan krävs utreds och dokumenteras om
ständigheterna som räknas upp i 4 § i förordningen.

3) arten av exponering för kemiska, fysikaliska och
biologiska riskfaktorer och exponeringens längd

3. En ny praktikplats ska anmälas till arbetarskydds
myndigheten i enlighet med 4 § i förordningen.

4) val av arbetsredskap och trygg användning

4. Anmälan behöver inte förnyas, om inte arbetets art,
antalet unga arbetstagare eller en omständighet
som väsentligt påverkar säkerheten ändras.

5) avvikande arbetstider och grunder för dem
6) ordnande av handledning och introduktion
7) andra åtgärder som garanterar säkerheten i arbetet.
Anmälan ska kompletteras, om förhållandena som på
verkar säkerheten ändras väsentligt medan arbetet
pågår.
Anmälan gäller tillsvidare. Anmälan ska förnyas om
arbetets art, antalet unga eller omständigheter som
väsentligt påverkar säkerheten och hälsan i arbetet
förändras.
När det gäller arbetspraktik ska anmälan förnyas var
je läsår, om praktikplatserna ändras. Anmälningar som

5. Principen gäller också för arbetsgivarens bygg
arbetsplatser som eventuellt kan variera.
6. Läroinrättningen ska se till att den med tanke på
tillsynen har de uppgifter om arbetsplatserna för
inlärning i arbetet som förutsätts i 4 § i förordningen.
7. Det viktigaste inom arbetarskyddsmyndighetens
tillsyn är att arbetarskyddsmyndigheten genom de
inledande anmälningarna får veta i vilka företag
studerande arbetar.
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