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Välkommen till en säker arbetsplats! 
PMAs vision är en arbetsplats utan tillbud och olyckor. Skydds- och arbetsmiljöarbetet är därför 
viktigt för att uppnå den visionen! 
Denna arbetsplatsinformation ger dig som anställd information om vad PMA förväntar sig av dig som 
anställd för att uppnå visionen. 
PMAs arbetsmiljöarbete, och rutiner förknippade med det, finns utförligare beskrivna i 
Arbetsmiljöhandboken och Arbetsmiljöpolicyn som du kan få av din produktionsledare. 

Generell information 
Skyddsombud Regionalt skyddsombud SEKO; Ulf Andersson 

08-454 84 60 
Lokalt skyddsombud PMA; Mikael Berns 070-438 40 05 

Skyddsronder Enligt separat program på respektive arbetsplats, åtminstone varannan 
vecka. 

Arbetstider måndag-torsdag 06:30-16:00 
fredag 06:30-13:00 

Raster måndag-torsdag 09:00-09:30, 13:00-13:30 
fredag 09:00-09:30 

Ledighet beviljas av Produktionsledare eller VD 
Sjukdom Anmäls till produktionsledaren och rapporteras i tidrapport av dig själv 
Parkering Det är förbjudet att parkera innanför trafikavstängningar och inom 

arbetsområdet på arbetsplatsen. 
Rökning Alla PMAs arbetsplatser är rökfria. Rökning får ske utanför 

entreprenadområdet. 
Tidrapportering och dagbok Förs av varje anställd via tillhandahållet system. 

 

Ordnings- och skyddsregler 
Förutom allmänna lagar, föreskrifter och avtal gäller följande ordnings- och skyddsregler för PMAs 
arbetsplatser: 

Ansvar 
Det åligger var och en på arbetsplatsen att ta ansvar för en god säkerhet och trivsam arbetsmiljö. Det 
betyder att var och en som upptäcker fel och/eller brister om möjligt åtgärdar detta och påtalar det 
för arbetsledningen. Händelser i form av tillbud och olyckor rapporteras alltid till arbetsledning som 
följer rutin för rapportering och dokumentation av tillbudet/olyckan. 

Personlig skyddsutrustning 
Den som arbetar på våra byggarbetsplatser ska bära varselkläder med reflexer, klass III, som uppfyller 
SS-EN 471. Hjälm och skyddsskor ska alltid användas. När så behövs ska hörselskydd, skyddsglasögon, 
andningsskydd och/eller skyddshandskar användas. Notera att vissa arbetsplatser kan, på grund av 
strängare arbetsplatsregler just där, ha högre krav på skyddsutrustning. Produktionsledaren ansvarar 
för att informera om detta. Tänk på att beställare eller markägare/väghållare kan bötfälla företaget 
vid bristfällig skyddsutrustning. 
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Skyddsanordningar 
Varje anställd på en arbetsplats ska kontrollera att det finns skyltning, skyddsanordningar och 
eventuella avspärrningar innan arbete påbörjas. Kontroll bör ske dagligen. 
Om brister upptäcks, åtgärdas dessa, alternativt rapporteras till arbetsledningen. Inget arbete får 
påbörjas innan bristerna åtgärdats. Exempel på skyddsutrustning är skyddsräcken, avstängningar 
samt olika typer av maskinsydd.  
Om du måste ta bort en skyddsanordning för att utföra arbete är du personligt ansvarig för att det 
sätts tillbaka. 

Elsäkerhet 
Du får inte göra ingrepp i tillfällig elutrustning. Dock får du byta proppsäkringar och glödlampor. 
Häng upp och skydda elkablar. Spänningsförande kabel och kopplingsdon får inte lämnas så att 
allmänheten kan riskera att skada sig. Defekt/trasig utrustning kasseras. 
Elskåp ska vara låsta. 

Maskiner och lyftanordningar som är besiktningspliktiga 
Besiktningsintyg ska uppvisas för arbetsledning innan arbete påbörjas, om arbetsledningen så önskar. 
Kranar ska provlyftas dagligen. Kranjournal ska uppvisas för arbetsledning för signering varje vecka. 

Yrkesbevis/förarbevis 
Alla maskinförare på våra arbetsplatser ska ha yrkesbevis eller förarbevis. 

Bullrande verksamhet 
Arbete  som medför hörselskadligt buller (exempelvis kapning av betongrör med rondell) ska om 
möjligt utföras på verkstad eller avskärmad plats. Hörselskydd ska alltid användas. 
Tänk på att bullrande arbeten inte får utföras innan 07:00 i tätbebyggt område. 

Heta arbeten 
Heta arbeten är arbeten som medför brandrisk eller brandskada på annat material. Det kan 
exempelvis vara svetsning, lödning, skärning och kapning med vinkelslip. Endast personer som 
genomgått utbildning i heta arbeten är behöriga att utföra just dessa arbetsmoment.  Innan arbete 
påbörjas ska tillstånd erhållas (svetstillstånd) från brandskyddsansvarig eller arbetsledning. 
Brandsläckare ska alltid medföras vid heta arbeten. 

Brandskydd 
Brandsläckare ska finnas i arbetsplatsens verktygscontainer och i företagets servicebilar.  

Farliga ämnen 
Varuinformationsblad finns för de farliga ämnen som hanteras på denna arbetsplats. De förvaras i 
pärm på platskontoret, eller hos produktionsledaren om platskontor saknas. I 
varuinformationsbladet ska finnas uppgifter som vad produkterna innehåller och hur du ska skydda 
dig mot/vid exponering. 

Transportvägar och tillträdesleder 
Du får inte blockera en transportväg. Vägmärken som inte gäller ska övertäckas eller demonteras (de 
får ej vridas). 
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Tillbud och olyckor 
Om du skulle råka ut för ett tillbud eller en olycka ska detta snarast anmälas till produktionsledare 
som följer rutinen i arbetsmiljöhandboken för tillbud och olyckor. 
Första-hjälpen-kit ska finnas i varje servicebil. 

Skyltning 
Tillse alltid att varningsskylten ”Vägarbete” (gubbe med spade) finns uppsatt när du befinner dig på 
eller i anslutning till gatu- eller vägområde. Tänk på att beställare eller markägare/väghållare kan 
bötfälla företaget vid bristfällig skyltning.  

Person/anställd som inte följer regler om ordning och skydd på våra arbetsplatser riskerar att 
omplaceras eller avvisas från arbetsplatsen. 

Jag har den _____________________ mottagit dessa regler om ordning och skydd på 
arbetsplatsen. Jag bekräftar att jag läst och förstått denna handling och förbinder mig till att följa 
den. 
 
 
Signatur ____________________________________________ 
 
Namn ____________________________________________ 
 
Personnummer ____________________________________________ 
 
Telefonnummer ____________________________________________ 
 
Information om närmaste anhörig 
 
Namn: ____________________________________________ 
 
Relation: ____________________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________________________________ 
 

 

Genomgångna utbildningar 
  Ja Nej Datum 
Heta arbeten    
Säkra lyft    
Första hjälpen/HLR   
Grundutb. arbetsmiljö   
Påbyg.utb. arbetsmiljö   
Härdplaster    
Arbete på väg 1   
Arbete på väg 2   
Trafikan. och markarb i SS   

 


