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Det är av stor vikt att unga människor får 
erfarenhet och möjlighet att positivt upple-
va bygg- och anläggningsarbetsplatser då 
byggbranschen vill uppmuntra unga 
människor att välja ett yrke inom bygg och 
anläggning.

Eftersom det på bygg- och anläggningsar-
betsplatser finns många risker för ohälsa 
och olyckor samt att arbetsmiljölagstift-
ningen har skarpa krav har dessa dokument 
tagits fram som hjälp till företag och skolor.
Dokumenten gäller för hur de personer un-
der utbildning som är på byggarbetsplats, 
ska hanteras så att risken för att de råkar ut 
för ohälsa eller olycka minimeras. Framför 
allt gäller dokumenten vid arbetsplatsför-

lagt lärande i gymnasieskolan (APL).
I dokumenten framgår vad som är krav en-
ligt arbetsmiljölagstiftningen (L), Skolver-
kets krav (S) och vad som är rekommenda-
tioner av Byggföretagen (R). Kraven finns i 
förtecknade i bilaga till varje dokument.

Detta dokument är övergripande och hänvi-
sar vidare till separata dokument för 
praktik givare och för skolhuvudman.



Regler som alltid gäller är bl.a. :
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1. Målgrupp och syfte:

2. Styrande regler:

Syftet är att ge stöd till den som tar emot personer under utbildning 
(praktikgivare) för att ge arbetsplatsförlagt lärande/praktik (APL) samt till 
skolhuvudman som är utbildningsansvarig för personen som är under ut-
bildning. Praktikgivaren är också ansvarig för arbetet som utförs på bygg-
arbetsplatsen där APL genomförs.

Huvudregeln för minderåriga (under 18 år) är att de inte får utföra arbets-
uppgifter som kan medföra risk för olycksfall eller för överansträngning 
eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. 
De undantag som finns är om arbetsuppgiften:

Person under utbildning kan vara en minderårig (under 18 år) eller 
över 18 år. I båda fallen är utgångsläget att de är oerfarna.
Dokumenten är utformade som checklistor för att underlätta och 
säkerställa att krav i lag och föreskrifter efterlevs och att samar-
betet mellan praktikgivare och skolhuvudman fungerar på ett bra 
sätt. Detta för att minimera risken att personer under utbildning 
ska drabbas av ohälsa eller olycka under sin tid på byggarbets-
platsen.

Dokumenten har tagits fram i samverkan mellan Byggföretagen i 
öst, Byggnads Stockholm-Gotland, medlemsföretag i Byggföreta-
gen och personal från gymnasieskolor. Centrum för arbets- och 
miljömedicin vid region Stockholm har granskat och lämnat syn-
punkter på dokumenten.

Ingår i undervisning och sker i skolan eller på en plats som 
är avsedd för undervisning

Ingår i en handledarledd praktik för ungdomar

Utförs av ungdomar som har slutfört en gymnasieutbildning 
eller liknande för arbetsuppgiften.

Arbetsmiljölagen (AML)

AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Övriga författningar (AFS:ar) från Arbetsmiljöverket

Skollag (2010:800)

Gymnasieförordning (2010:2039)

Lagen om anställningsskydd (1982:80)

Socialförsäkringsbalken

L: lag och föreskrifter 
S: skolverkets krav 
R: rekommendation
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Info från praktikgivaren till skolhuvudman

Löpande under tiden

Uppföljning/utvärdering

Planeringsmöte

Introduktion på arbetsplatsen
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3. Vad ska göras:
Följande arbetsordning är en rekommendation för att säkerställa hälsan 
hos och säkerheten för personer under utbildning:

Presentation av företaget och arbetsplatsen

 Information om vilken handledare som utsetts

Avstämning mot beslutad och överenskommen plan

Enligt fastställd mall

Fysiskt möte med berörda. På dagordningen finns mål, avstämningar och planerat upplägg.

Riskanalys avseende det arbete som personen under utbildning ska delta i och/eller utföra på arbetsplatsen. 
Viktigt att ta hänsyn till kompetens, erfarenhet och förutsättningar.

Information om regler och risker på arbetsplatsen samt personlig skyddsutrustning

Information om arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor etc.

Information om första hjälpen, utrymningsvägar, återsamlingsplats

Rundvandring, omklädningsrum, personalutrymmen

L: lag och föreskrifter 
S: skolverkets krav 
R: rekommendation
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4. Handledarens roll:
Praktikgivaren ska utse en handledare som:

Rekommendationerna innebär högre krav än vad lag och förord-
ningar anger. Anledningen är att arbetsplatser inom bygg- och 
anläggning är riskfyllda ur arbetsmiljösynpunkt.

Är minst 18 år och har minst ett års erfarenhet av arbetet (L1)

 Har erfarenhet och kompetens av att ta hand om unga och oerfarna människor i produktionen (R)

Har godkänt yrkesbevis eller motsvarande utbildning för aktuella arbetsmoment (R)

Har ett intresse av att vara handledare (R)

 Är en lämplig person för att leda och ha tillsyn över de uppgifter som personen under utbildning utför (S)

Planerar, styr och följer upp arbetsplatsträningen (S)

 Har gjort Skolverkets handledarutbildning (R)

Har genomgått en arbetsmiljöutbildning som omfattar risker och åtgärder för aktuella arbetsmoment (R)

 Har uppsikt över personen under utbildning när denne är på arbetsplatsen (R)

 Är närvarande på arbetsplatsen (R)

Inte lämnar personen under utbildning ensam med arbetsuppgifterna förrän handledaren förvissat sig om att 
eleven har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utföra dessa. (S, R)

Endast handleder en person på arbetsplatsen (R)

Vid frånvaro av utsedd handledare måste ny handledare tilldelas personen under utbildning innan dennes arbe-
te kan fortsätta. Skolhuvudman ska meddelas förändringen (R)

Skolhuvudmannen väljer elevernas praktikplatser och bör därför se till att praktikplatsen har utsett en särskild 
handledare och att det finns rutiner för hur handledning, introduktion och information ska gå till (S).

L: lag och föreskrifter 
S: skolverkets krav 
R: rekommendation
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5. Ansvarsfördelning:
I samband med praktiken bör skolhuvudmannen och praktikgivaren vidta 
åtgärderna i samråd (L2). Även i situationer då praktikgivaren har ett 
 ansvar att vidta en viss åtgärd är skolhuvudmannen också ansvarig att följa 
upp att praktikgivaren vidtar åtgärden. Om uppföljning som skolhuvud-
mannen ska göra visar att praktikgivaren inte följer en viss regel i Arbets-
miljöverkets föreskrifter och skolhuvudmannen inte lyckas förmå praktik-
givaren att vidta rättelse kan skolhuvudmannen tillsammans med 
praktikgivaren vara ansvarig för överträdelserna. Åtgärder som avses är 
sådana som generellt minskar riskerna, t.ex. att ta fram rutiner och köpa 
skyddsutrustning.

Mer information finns i dokumenten ”För praktikgivare” och 
”För skolhuvudman”.

Skolhuvudman har ansvaret för att elever vid behov får extra anpassningar och särskilt stöd (S).

 Både skolhuvudman och praktikgivaren har ansvaret för att inte personen under utbildning drabbas av ohälsa 
eller olycka på arbetsplatsen (L3, S).

 Skolhuvudman utformar och organiserar arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt väljer arbetsplats (S).

Skolhuvudman och praktikgivare ska se till att person under utbildning får en introduktion om arbetsuppgif-
terna och dess risker samt har förstått informationen (L4, S)

Skolhuvudman och praktikgivaren ska genomföra en riskbedömning och vid behov genomföra en medicinsk 
kontroll av eleven (L5)

 Praktikgivaren ska bedöma vilka risker som finns med aktuella arbetsuppgifter. Detta ska leda till eventuella 
åtgärder (L6). Riskbedömningen ska alltid dokumenteras.

En handledare ska utses på arbetsplatsen (L7). Se ovan Handledarens roll.

Praktikgivaren och skolhuvudman ska se till att personen under utbildning vet vem som är handledare (S).

 Skolhuvudman och praktikgivaren stämmer av handledarens uppdrag (S).

Skolhuvudman behöver följa personen under utbildnings kunskapsutvecklingen på arbetsplatsen och regel-
bundet gå igenom arbete på plats (S).

L: lag och föreskrifter 
S: skolverkets krav 
R: rekommendation



Krav från Skolverket (S) finns återgivna i 
 Skolverkets publikationer:

Krav från Arbetsmiljölagen och föreskrifterna
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Bilaga Kravsammanställning

Elevens tid på apl. Planera, genomföra, följa upp

Planera, genomföra och följ upp arbetsplatsförlagt lärande

L1 AFS 2012:3 10§

L2 AFS 2012:3 6§

L3 AFS 2012:3 6§

L4 AFS 2012:3 10§

L5 AFS 2012:3 4, 5§§

L6 AFS 2012:3 4, 6§§

L7 AFS 2012:3 10§

Aderss: Box 5054, 
102 42 Stockholm  
Telefon: 08-698 58 00  
Fax: 08-698 59 00  

Byggföretagen Mail: info@byggforetagen.se  
Webb: www.byggforetagen.se

http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/elevens-tid-pa-apl#h-Planeraelevenstidpaapl
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3978

