Riktlinje

Datum
2015-09-04
Dokumentnummer
634250-v2

Riktlinjer för introduktion av Entreprenörer och andra
som arbetar tillfälligtvis på produktionsanläggningar
Bakgrund
Skellefteå Kraft har höga ambitioner när det gäller arbetsmiljö och miljö och vi ställer
samma krav på våra entreprenörer som på oss själva. För att säkerställa detta ställer vi
därför krav på utbildning och introduktion av entreprenörer och andra som arbetar
tillfälligtvis på våra produktionsanläggningar enligt dessa riktlinjer.

Minimikrav för säkerhetsintroduktion
Samtliga entreprenörer och andra, ex. studenter, vikarier, egen projektpersonal etc.
som ska arbeta mer än tillfälligtvis på våra produktionsanläggningar ska genomgå den
interaktiva säkerhetsutbildningen SSG Entre med godkänt resultat. I normala fall ska
såväl SSG:s grundutbildning som Skellefteå Krafts specifika utbildning genomgås.
Redan i upphandlingen av tjänsten ska entreprenörer informeras om kraven, och när
det gäller SSG Entre kan man med fördel hänvisa till SSG:s standardavtal SSG2200.
Förutom SSG Entre ska samtliga berörda informeras om de unika risker som finns på
varje arbetsplats, utrymningsvägar, brandrisker samt eventuella övriga villkor som
kan påverka arbetet.
Vid ankomst till arbetsplatsen ska antingen SSG-Entre kort eller utskrift som
bekräftar att SSG-Entre har genomförts med godkänt resultat kunna uppvisas.

Undantag från krav på SSG Entre
Undantag från SSG Entre kan medges i följande fall:
 Arbetstiden är kortvarig, ex. glasmästare, inspektör, däckbyte, kontrollant etc.
I dessa fall ska denne ledsagas till platsen och ha tät kontakt med beställaren
eller dennes representant som även ansvarar för den information som krävs i
övrigt.
 Arbete utförs utanför någon av Skellefteå Krafts produktionsanläggningar,
ex. längs väg, i skog, i kontorsmiljö eller på annat sätt avskilt från riskabla
miljöer. I dessa fall ska information lämnas om de villkor som gäller för det
aktuella arbetet.
 Undantag från Skellefteå Krafts lokala utbildning i SSG Entre kan medges i
fall att man på den aktuella arbetsplatsen har motsvarande information och
utbildning på annat sätt. I dessa fall ska utbildningen registreras och kunna
verifieras på individnivå.
Information om utrymningsvägar och särskilda risker på arbetsplatsen ska alltid ges.
Beställaren eller dennes representant ansvarar för att detta genomförs.
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