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För de situationer som elever är ute på någon form av praktik, 
PRAO eller annat gäller reglerna enligt Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om minderårigas arbetsmiljö och riskbedömning. I media 
har vi kunnat ta del av hur kommuner på olika sätt väljer att han-
tera eller helt välja bort att skicka ut skolans elever på praktik. 
Arbetsmiljöverket har på sin hemsida lagt upp information om vad 
som gäller när skolor skickar ut elever på prao till arbetsplatser med 
rubriken ”Tillämpning av reglerna om riskbedömning enligt före-
skrifterna om minderårigas arbetsmiljö vid PRAO, APL och andra 
praktikplatser avseende kombinerad undervisning och praktik”.

Läs mer på www.av.se

Riskbedömning av  
praktikplats för elever

På arbetsplatserna kan alkohol-, narkotika- och läkemedelsmiss-
bruk förekomma. Undersökningar visar att cirka tio procent av dem 
som är yrkesverksamma har någon form av alkoholproblem. Olika 
missbruk kan också blandas.

Drogmissbruk skapar problem och kan få svåra konsekvenser. 
Utöver det rent mänskliga lidandet, kan missbruk leda till olycksfall 
och andra säkerhetsrisker. Även inom detta område är arbetsgiva-
ren skyldig att arbeta för att minska dessa risker.

Hur upptäcker man ett missbruk?

Det kan vara svårt att upptäcka att någon på arbetsplatsen är miss-
brukare. Tidiga tecken på missbruk kan vara upprepad sjukfrånvaro, 
sjunkande prestationsförmåga, ojämn arbetskvalitet, återkom-
mande begäran om förskott på lönen, koncentrationssvårigheter, 
instabilt humör, återkommande dagen efterbeteende med mera.

Den som är alkohol- eller narkotikapåverkad utgör en risk för sig 
själv och sin omgivning. Såväl arbetsledning som arbetskamrater 
bör därför omedelbart reagera på signaler som tyder på missbruk.

Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare är tydlig med vilka 
interna regler och rutiner som gäller, om någon av dina anställda 
kommer till arbetet och är påverkad av alkohol eller andra berus-
ningsmedel. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska rutinerna 
omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk.

Vad ska man göra om man vet att någon är missbrukare?

Det kan vara svårt att få en missbrukare att inse att något måste 
göras. Den anställde förnekar ofta sitt problem och vill inte ha hjälp.

Arbetsledningen har en nyckelroll när det gäller att upptäcka miss-
bruk samt att hjälpa den anställde till vård och rehabilitering. Det 
är viktigt att åtgärder sätts in tidigt.

Detta kan arbetsledningen göra:

• Uppmärksamma den anställde på vad som inte fungerar i hans eller  
 hennes sätt att sköta jobbet: arbetstider, arbetskvalitet med mera.

• Informera den anställde att han eller hon riskerar anställningen  
 om inte arbetsuppgifterna sköts på angivet sätt.

• Vid upprepad frånvaro: anvisa särskild läkare och kräv sjukintyg  
 redan från första sjukdagen. Studera aktuellt branschavtal efter- 
 som alla avtal inte innehåller denna möjlighet.

• Vid akut drogpåverkan ska den anställde omedelbart lämna arbets- 
 platsen.

• Vid misstanke om att missbruket inte är tillfälligt bör arbetsgi- 
 varen tillsammans med den anställde, läkare och eventuell facklig  
 företrädare göra en rehabiliteringsutredning.

• Kontakta, efter den anställdes medgivande, specialisthjälp från  
 missbrukskonsulent, rådgivningsbyrå, alkoholpoliklinik eller  
 behandlingshem. Arbetsgivaren har inte något kostnadsansvar  
 för medicinsk rehabilitering.

Förbered övriga anställda på arbetsplatsen så att de kan ge stöd till 
kollegan vid återkomsten till arbetet.

Missbruk

Många av Arbetsgivaralliansens medlemmar är på olika sätt engage-
rade i arbete med flyktingmottagning. Här är en sammanställning av 
vad som är viktigt att tänka på som arbetsgivare i detta sammanhang.

Arbetstid

Eftersom situationen är extraordinär har många arbetsplatser  
svårigheter med att få den befintliga personalen att räcka till. 
Därför är det särskilt viktigt att hålla sig till de arbetstidsregler som 
gäller, så att medarbetarna får den återhämtning som de behöver 
för att kunna orka i längden. Anställer man nya personer behöver 
ni se till att de får en bra introduktion till arbetet.

Riskbedömningar

Som arbetsgivare kan man behöva uppdatera riskbedömningar 
till exempel vad gäller ensamarbete och arbete under nattetid vid 
boenden. Eventuellt kan säkerheten behöva höjas.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det arbetsgivarens riskbedöm-
ningar som ligger till grund för de åtgärder och aktiviteter som 
arbetsgivaren bestämmer sig för att vidta. Samtliga risker ska doku-
menteras skriftligt och till riskerna behöver arbetsgivaren upprätta 
handlingsplan, som även den ska skrivas ner.

Skriv ner vilken risken är, om den är allvarlig eller inte, vad som 
behöver göras, vem som ansvarar för åtgärden och när åtgärden ska 
vara genomförd. Allt i syfte att säkerställa tryggheten för arbetsta-
garna samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Tänk också på att förebyggande arbete mot eventuell smitta kan 
behövas, till exempel goda hygienrutiner och vaccination av personal.

Företagsförsäkring

Om verksamhetens inriktning har ändrats kan ni behöva se över er 
företagsförsäkring. Är ni osäkra, kontakta ert försäkringsbolag. Ni 
kan även kontakta Arbetsgivaralliansens samarbetspartner Allians 
Försäkringar för rådgivning, www.allians.com.

Arbetsmiljöaspekter vid  
mottagning av flyktingar



Prisbasbeloppet 2016 uppgår till 44 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet 2016 uppgår till 45 200 kronor och 
inkomstbasbeloppet blir 59 300 kronor.

Ytterligare information finns på www.skatteverket.se

Basbeloppen för  
inkomståret 2016

Från och med den 1 januari 2016 utökas antalet föräldrapenning-
dagar som är reserverade för vardera föräldern från 60 till 90 dagar.

Det totala antalet föräldrapenningdagar är 480. Vid gemensam 
vårdnad har vardera föräldern rätt till 240 dagar, men har rätt att 
överlåta dagar till den andra föräldern. Från och med den 1 januari 
2016 utökas antalet föräldrapenningdagar som är reserverade för 
vardera föräldern (och som inte kan överlåtas) från 60 till 90 dagar.

Den så kallade jämställdhetsbonusen (en skattefri ersättning som 
ska stimulera lika uttag) följdändras i motsvarande mån så att de 90 
först uttagna dagarna inte räknas in i denna. 

Jämställd föräldrapenning

Från och med 1 januari 2016 förtydligas och utökas Social- 
styrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 
2015:10) för att minska smittspridning och vårdrelaterade infek-
tioner. Samma hygienregler som redan gäller i sjukvården ska då 
gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa 
LSS-boenden. Det gäller dock inte inom personlig assistans. 

Den som får vård och omsorg ska inte behöva drabbas av smitta. 
Socialstyrelsens föreskrifter förtydligar hur personalen ska arbeta 
för att uppnå detta, exempelvis hur händerna ska göras rena och 
att arbetskläder ska vara kortärmade och bytas minst en gång om 
dagen. Kläderna får endast bäras på jobbet.

Regelverket innehåller även bestämmelser om när och hur skydds-
kläder och skyddshandskar måste användas. Föreskrifterna ska 
tillämpas i många olika typer av verksamheter. Varje verksamhet 
behöver analysera vilka rutiner som behöver i just deras verksamhet 
för att uppfylla kraven på basal hygien enligt föreskrifterna.

Föreskrifter om  
basal hygien förtydligas

NYHETER FRÅN ÅRSSKIFTET 

En internationell skola ska definieras som en skola där utbildningen 
följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan och 
som i första hand riktar sig till elever som bor i Sverige under en 
begränsad tid.

Reglerna för internationella skolor i Sverige (UbU5) ändras från och 
med den 1 januari 2016. Det blir tydligare vilka elever med svensk 
skolplikt som har möjlighet att gå i en internationell skola på grund-
skolenivå med enskild huvudman. Systemet för att godkänna en 
internationell grundskola med enskild huvudman kommer i stort att 
motsvara systemet för fristående skolor. Även kommuner ska få vara 
huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå om det behövs.

Ytterligare information finns på www.riksdagen.se

Regler för internationella 
skolor ändras

Diskrimineringsombudsmannen DO har tagit fram ett verktyg 
som kan fungera som ett stöd för arbetsplatser där man vill kart-
lägga förekomsten av diskriminering eller risk för diskriminering 
utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Verktyget heter Växthuset och finns att hitta på www.do.se.

Förekommer det  
diskriminering på er  
arbetsplats?2016 års rekordstora avtalsrörelse berör mer än tre miljoner 

arbetstagare, i princip hela arbetsmarknaden. Läget är speciellt, 
då spänningarna på många håll är större än vanligt. Det ekono-
miska läget är osäkert, inte minst internationellt, samtidigt som 
förväntningarna på löneökningar hos olika grupper är höga. På vår 
webbplats kan du läsa mer om förutsättningarna inför den kom-
mande avtalsrörelsen och vad det innebär för våra medlemmar.

Läs mer på www.arbetsgivaralliansen.se

Inför avtalsrörelsen 2016
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Välkommen att besöka vår nya webbplats. Här hittar ni som tidi-
gare avtal, blanketter, broschyrer, checklistor och mallar som ni har 
nytta av som arbetsgivare. En nyhet är att ni hittar blanketter och 
andra verktyg direkt på rådgivningssidorna. Till exempel ligger 
anställningsavtalen som ni ska använda längst ner på sidan som 
handlar om anställning.

Logga in med ert medlemsnummer för att ta del av all 
information på www.arbetsgivaralliansen.se

Välkommen till nya webben

En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att 
kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd.

Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även 
skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, 
om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

En utländsk medborgare som har permanent uppehållstillstånd i 
Sverige behöver inte ha arbetstillstånd. EU-medborgare behöver 
inte heller ha arbetstillstånd. Ytterligare undantag finns för fors-
kare, särskilda yrkesgrupper, vissa länder med mera. Reglerna är 
komplicerade. 

Den som anställer någon som saknar arbetstillstånd kan dömas för 
brott mot utlänningslagen. Dessutom kan både fysiska och juri-
diska personer dömas att betala en sanktionsavgift.

www.migrationsverket.se

Arbetsgivarens ansvar  
för arbetstillstånd

Arbetsgivaralliansen vill passa på 
att tacka er medlemmar för det här året. 

Vi ser fram emot ett nytt år med att 
ge er förutsättningar att vara riktigt bra arbetsgivare. 

Välkommen!
För ytterligare information/anmälan se 
www.arbetsgivaralliansen.se/utbildning

Vårens utbildningar
Som medlem i Arbetsgivaralliansen har du möjlighet att utveckla 
din kompetens och bli säkrare i rollen som arbetsgivare om du 
deltar i våra kurser och seminarier.

Det är viktigt att då och då lyfta blicken från det dagliga arbetet och 
ta del av förändringar som är på gång. Dessutom är det ett bra tillfälle 
att utbyta tankar och erfarenheter med ledare i andra medlems- 
organisationer. 

Varje år erbjuder vi ett antal utbildningar i olika ämnen. Just nu 
fyller vi webbplatsen med kurser- och seminarier för 2016, kurs- 
utbudet fylls på under hand på vår webbplats.


