Information till uppdragsgivare

Vi har ett delat
arbetsmiljöansvar.
När en av våra egenanställda är ute och arbetar hos Er är det viktigt att den egenanställde får
ta del av information gällande arbetsplatsen, detta då vi har ett delat arbetsmiljöansvar, ni
som uppdragsgivare, vi som arbetsgivare samt den egenanställde.
Vänligen gå igenom nedanstående checklista tillsammans med den egenanställde gällande
arbetsmiljön för att se till att all viktig information når den egenanställde.

Arbetsmiljö checklista
Genomgång av arbetsplatsen, visa runt och informera om vart
exempelvis plåstertavlor etc finns
Genomgång och demonstration av eventuella maskiner som skall
användas i arbetet
Genomgång och demonstration av vilken skyddsutrustning som
skall användas i olika arbetsmoment samt hur man kontrollerar att
skyddsutrustningen fungerar som den ska
Vem på plats ska kontaktas vid frågor/problem gällande den
befintliga arbetsmiljön?
Hur får den egenanställde viktig information om vad som sker på
arbetsplatsen? (exempelvis, via email, på genomgångar i början av
dagen etc)
Om olyckan är framme är det viktigt att den rapporteras till Frilans Finans och utreds så att
nödvändiga åtgärder kan vidtas och eventuella arbetsmiljörisker lokaliseras. Även tillbud, en
händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa, ska rapporteras i förebyggande syfte. Detta
då det är vårt ansvar som arbetsgivare att rapportera och utreda olyckor.
Vid olycka eller tillbud, fyll i blanketten tillsammans med den egenanställde som nås via
länken nedan. Beskriv det som inträffat noggrant och skicka blanketten skyndsamt efter att
händelsen inträffat via mejl eller post till adressen längst ner på blanketten.
Blankett för olycka och tillbud (PDF)
Arbetsmiljö är något som är ytterst viktigt och därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans
för att förhindra potentiella olyckor. Tillsammans kan vi skapa en säker arbetsplats för alla
egenanställda!
Kontakta oss gärna vid minsta fundering på 0771-15 10 00 vardagar mellan 9-17 eller skicka
ett mejl till info@frilansfinans.se
Vänliga hälsningar,
Frilans Finans

