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Vid all verksamhet som bedrivs i Sverige gäller svensk lag och förordningar samt av myndigheter 
utfärdade föreskrifter. Detta gäller även verksamhet som bedrivs under paraplyet av en ideell 
organisation och sålunda även BRS. Tumregeln säger att uppgifter utförda inom ett 
kollektivavtalsområde är att anse som arbete. I begreppet ”arbete” även ingår icke ersatt arbete. 
Däremot får inte ideellt arbete i form av tillfällig hjälp vid t ex tävlingar förväxlas med ”arbete”. 
 
När arbete utförs är det viktigt att följa gällande regelverk för arbete. För minderåriga som arbetar 
gäller arbetsmiljölagen och de föreskrifter som finns framtagna av Arbetsmiljöverket. Reglerna om 
hur barn och ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om minderåriga (AFS 
1996:1). Med ”minderårig” menas att man inte fyllt 18 år. Viktigt att påpeka är att arbete med djur 
generellt bedöms som farlig verksamhet.  
 
Bestämmelserna i denna policy gäller också arbete vid PRAO, APU och yrkespraktik.  
 
Arbete som minderåriga utför omfattas givetvis också av det ordinarie systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Reglerna med exempel i korthet följer nedan, för fullständig information om 
regelsystemet hänvisas till arbetsmiljölagen och föreskriften om minderåriga (AFS 1996:1) 
 
Under 13 år  
Den som är under 13 år får inte arbeta. Förbudet gäller inte lättare sysslor som att hämta protokoll, 
öppna och stänga grindar, måla hinder och rensa banor från ogräs och stenar. Viss försäljning -  som 
cafétjänst – är tillåten men den som är under 13 år ska inte ha hand om större summor pengar och 
ska alltid ha en vuxen handledare närvarande.  
 
Om barnet utför sysslor så ska hon/han själv bestämma tiden, platsen och hur mycket hon/han vill 
arbeta.  
 
13-15 år  
Den som går i grundskolan och är mellan 13-15 år får ha ett lättare och ofarligt arbete. Arbete med 
stalltjänst och liknande är tillåten men får inte omfatta farlig verksamhet. Stalltjänst kan bedömas 
som farlig verksamhet särskilt när det innebär tunga lyft och/eller arbete med farliga eller med mindre 
trygga hästar.  
De får jobba högst 2 timmar per dag under en skoldag och högst 7 timmar per dag under en skolfri 
dag. Man får jobba högst 12 timmar per vecka. Om man börjar sin skoldag klockan 8 så får man inte 
jobba efter 18 dagen innan. 
 
Förälder (vårdnadshavare) skall ge sitt tillstånd och handledare skall finnas.  
 
16-17 år  
Den som är 16-17 år får ha ett normalt och ofarligt arbete utan riskfyllda arbetsuppgifter. Hantering 
av farliga hästar är inte tillåtet. Den som är 16 – 17 år får arbeta relativt fritt. Nattarbete är dock 
förbjudet. Jobbet får inte gå ut över studierna. Även 16-17 åringarna ska ha en handledare. 
 
Tillstånd av förälder (vårdnadshavare) krävs. 
 
 


