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Förbjudna arbetsuppgifter
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2. Arbeten som kan medföra särskild risk
för kontakt med smittämnen som tillhör
riskklass 2 enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om mikrobiologiska
arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,
överkänslighet.
9. Arbeten som kan medföra risk för
kontakt med smittämnen som tillhör
riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om mikrobiologiska
arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,
överkänslighet.
II. Arbetsmetoder och arbeten
1. Arbete i miljöer som medför att den
minderårige kan utsättas för sådana
farliga ämnen att andningsskydd krävs.
7. Arbete med maskiner och anordningar
där risken för personskador vid kontakt
med deras rörliga eller bearbetande
delarvid korrekt användning inte är
försumbar eller där det finns risk för att
allvarlig personskada uppstår vid felaktig
användning. För ungdomar gäller
förbudet inte maskiner eller anordningar
där riskerna är förebyggda genom
tekniska skyddsåtgärder så att farliga
rörliga delar inte är åtkomliga. Maskinerna
ska vara så konstruerade så att rörelsen
automatiskt stannar innan man kan
komma in i riskområdet.
Allmänna råd: Exempel på sådana
maskiner som i regel inte omfattas av
förbudet i bestämmelsen på grund av att
risken inte är sådan som anges i
bestämmelsens förstastycke är
handhållna elvispar och symaskiner som
inte är avsedda för industriellt bruk.
8. Arbete med maskindrivna
lyftanordningar, linbanor eller liknande
transportanordningar.
Förbudet gäller inte för manövrering av
permanent anordnade tryckknappshissar.
Förbudet gäller inte heller manövrering av
telfer, lyftblock eller dylikt för att lyfta
enhetslaster med väldefinierade
lyftpunkter som understiger 25 kg.
18. Arbete på akutmottagningar,

Förbjudet

Undantag
Tillåtet om arbetsuppgiften
– ingår i undervisning som är förlagd
till en skollokal eller någon annan
plats som är anordnad särskilt för
undervisning, eller
– ingår i handledarledd praktik för
ungdomar.

Undantag
Tillåtet om arbetsuppgiften
– utförs av ungdomar som fullgjort
gymnasieutbildning eller likvärdig
utbildning för arbetsuppgiften.
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infektionsavdelningar, intensivvårdsavdelningar, inom dialysvård, psykiatrisk
vård. Vårdarbete inom demensvård.
Allmänna råd: Med arbete avses allt
arbete. Med vårdarbete avses inte
lokalvård, köksarbete, sociala aktiviteter
som högläsning m.m.
19. Arbete inom hemtjänst, hemsjukvård,
personlig assistans eller liknande service i
hemmet hos vårdtagare/ brukare med
alkohol och narkotikamissbruksproblem,
psykisk ohälsa eller med psykisk
funktionsnedsättning.
20. Arbete med smittförande, biologiskt
eller radioaktivt avfall samt läkemedelsavfall. Med smittförande avfall jämställs
avfall som misstänks vara smittförande.
21. Omhändertagande av avlidna.
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Undantag
Tillåtet om arbetsuppgiften
– ingår i undervisning som är förlagd
till en skollokal eller någon annan
plats som är anordnad särskilt för
undervisning, eller
– ingår i handledarledd praktik för
ungdomar.

Undantag
Tillåtet om arbetsuppgiften
– utförs av ungdomar som fullgjort
gymnasieutbildning eller likvärdig
utbildning för arbetsuppgiften.
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Den minderåriga ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila).
Arbetstidsregleringar

Låta en minderårig utföra arbete mellan
kl. 24.00 och kl. 05.00.

Låta minderårig arbeta klockan 22.00 –
24.00 eller klockan 05.00-07.00.
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Förkorta dygnsvilan till 11 timmar.
En förutsättning för förkortning av
dygnsvilan till 11 timmar är att en
kompenserande viloperiod ges i
omedelbar anslutning till arbetspassets
eller arbetspassens slut
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Undantag

X

Tillåtet på arbetsplatser där
ordinarie arbetspass slutar
klockan 22.00–24.00 eller börjar
klockan 05.00-07.00, där det
medför stor olägenhet för
verksamheten om den
minderåriga inte kan avsluta
eller påbörja arbetspasset vid de
ordinarie tiderna.

På sådana arbetsplatser får
dygnsvilan förkortas till 11
timmar.

X

För arbete som består av flera
arbetspass under ett dygn som
inte vart och ett överstiger 4
timmar får dygnsvilan förkortas
till 11 timmar.

För arbete som utförs på
sjukhus, äldreboenden, inom
jordbruk eller på hotell och
restaurang får dygnsvilan
förkortas till 11 timmar.
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