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Interpellation angående arbetsplatssäkerhet på skolor där 
Region Halland har huvudmannaskap. 

Region Halland har på utbildningssidan i dagsläget 
huvudmannaskap för våra två folkhögskolor samt Munkagårdsgymnasiet. När 
eleverna på Munkagårdsgymnasiet går på arbetsplatsbaserat lärande eller annan 
praktik gör de det bland annat till en sektor, lantbruket, där det anmäls i snitt 200 
arbetsplatsolyckor per är. Däiför vill vi i Vänsterpaitiet ställa följande frågor till 
Driftnämnden Kultur och skolas ordförande Lovisa Aldrin: 

• Hur säkerställs elevernas arbetsplatssäkerhet på skolan och på praktikplatsen?

• Vilka lagkrav finns som berör elevernas arbetsplatssäkerhet?

• Möter de skyddsåtgärder som finns på plats de lagkrav som finns eller behöver
region göra något ytterligare arbete?

Agnes Hulthen, Vänsterpartiet Halland 

2017-02-07 

Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 

31 (35) 



Regionfullmäktige 

Svar på interpellation 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-02-22 

Diarienr 
RS170130 

I en interpellation från Agnes Hulthen (V) framförs ett antal frågor angående 
arbetsplatssäkerhet på skolor där Region Halland har huvudmannaskap. 

1. Hur säkerställs elevernas arbetsplatssäkerhet på skolan och på

praktikplatsen?

Driftnämnd Kultur och skola har säkerställt att Munkagårdsgymnasiet har rutiner 
rörande praktikplatser, vilka inkluderar bedömning av arbetsmiljön samt 
tydliggörande av praktikplatsens ansvar. Rutinerna har tagits fram med 
utgångspunkt i anvisningar upprättade av Arbetsmiljöverket: " Tillämpning av 
reglerna om riskbedömning enligt föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö vid 
PRAO, APL och andra praktikplatser avseende kombinerad undervisning och 
praktik". 

Dokumenterad kartläggning av aktuella praktikplatser är klar när eleverna går ut 

på praktik efter påsk. För några elever, ca 20 st, som påbörjar praktik efter 

sportlovet slutförs kartläggningen under v 9-14. Dessa praktikplatser är sedan 

tidigare väl kända av skolan. 

Eleverna får besök av lärare under varje praktikperiod, där läraren träffar eleven 

och handledaren. 

2. Vilka lagkrav finns som berör elevernas arbetsplatssäkerhet?

En elev som får utbildning på en arbetsplats, likställs alltid med en arbetstagare 
vad gäller arbetsmiljö. Därmed har skolan och arbetsgivaren ett gemensamt 
ansvar för elevens arbetsmiljö. För elever som ännu inte har fyllt 18 år finns 
särskilda regler som innebär att minderåriga inte får utföra vissa riskfyllda 
arbetsuppgifter. AFS 2012:3: Minderårigas arbetsmiljö 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan 

i en viss omfattning. Enligt gymnasieförordningens bestämmelser om 

arbetsplatsförlagt lärande ansvarar huvudmannen för skolan för att skaffa platser 

för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som finns för 

utbildningen. För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en 

handledare på arbetsplatsen. Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 4 kap 12§: 

Arbetsplatsförlagt lärande 
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3. Möter de skyddsåtgärder som finns på plats de lagkrav som finns eller

behöver region göra något ytterligare arbete?

För att säkerställa lagefterlevnaden har en genomlysning av hur skolan arbetar 
med arbetsmiljö och APL beställts. Den genomförs den 8 mars av extern 
arbetsmiljökonsult tillsammans med HR-specialist på Region Halland och följs 
upp med information till handledare på praktikplatserna den 15 mars. Vid behov 
revideras skolans rutiner. 

Lovisa Aldrin 
Ordförande Driftnämnden Kultur och skola 
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