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Undersökning och riskbedömning 
 
De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen skall undersökas och 
bedömas. 

 
Verktyg som kan användas som stöd för detta är 

 
- JSA, mall för detta finns i ledningssystemet. (Genväg via / Compass / Stn / Skydd & Säkerhet / 

Riskanalyser.) 

 
- Min Jobbanalys. Finns att hämta på förråd, eller där arbetstillstånd skrivs.  

 
 

Krav vid användning 
 
Arbetstagarna skall få nödvändiga instruktioner och information om användningen av utrustningen. 

Information och instruktioner skall vara  begripliga för de arbetstagare som berörs. 
 

Så länge en arbetsutrustning används, skall den underhållas så att den uppfyller gällande krav.     

Kontrolleras enligt FU systemet , och dokumenteras.  
 

Maskiner i verkstäderna skall hållas låsta efter arbetets dagens slut. Ansvarig för att detta sker är respektive 
UH arbetsledare. 

 

För entreprenör som har egen arbetsutrustning inom Perstorp Oxo:s område, så skall den underhållas så att 
den uppfyller gällande krav. Detta skall vara dokumenterat och intyg skall lämnas till kontaktmannen på 

Perstorp Oxo innan arbetet påbörjas.  
 

 
Dokumentation / utbildning 
 
Om en arbetsutrustning kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall skall arbetet ordnas så att bara de 

som har till uppgift att använda utrustningen får göra detta. Det skall finnas dokumenterad praktiska och 
teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Dokumentation över detta skall 

hållas aktuell och finnas i HR + eller i Competence tool. 
 

Dokumenterad riskanalys sparas i pärm hos respektive arbetsledare. 

 
Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet. 

 
Arbetstagarna skall göras medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder 

arbetsutrustningen, samt riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet.  
 

För entreprenör som skall använda Perstorp Oxo:s maskinpark, skall det finnas dokumenterade praktiska och 

teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. 
Dokumentationen skall lämnas innan arbete påbörjas, till Perstorps kontaktman som håller dokumentationen 

aktuell. 
 


