Fall: 2

Nya entreprenörer i gruvan – ansvar och roller

Gruvbolaget har beslutat sig för att inte förnya avtalet med ett entreprenörsföretag som har skött utlastning av malm. De har haft problem med två lastare som vid upprepade tillfällen trots påpekanden
har torrlastat samt haft svårt att hålla hastighetsgränsen. De tar in ett
nytt entreprenörsföretag.
– Vad bör gruvbolaget respektive entreprenörsföretaget ha klart för
sig beträffande ansvar och regler när flera företag samsas på en
arbetsplats?
– Vad behöver de anställda från respektive företag ha kunskaper om/
känna till när anställda från flera företag utför sina arbetsuppgifter
på samma arbetsplats? Vad har de för ansvar?

Anteckningar
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Nya entreprenörer i gruvan – ansvar och roller
Syftet med fallet:

• Att veta vilket ansvar och åtaganden gruvrespektive entreprenörsföretaget har beträffande
arbetsmiljön för de entreprenörsanställda.

• Att känna till hur samverkan med entreprenörer
ska gå till.
• Att veta vilket ansvar som åligger gruv- och
entreprenörsanställda.

Begrepp som är centrala för fallet:

• Arbetsgivare
• Entreprenör
• Samordningsansvar

• Samordningsansvarig
• Arbetsmiljöansvar

• Allmänna och lokala • Introduktion
• Informationsansvar
regler
• Medicinska kontroller

Exempel på några frågeställningar som grupperna kan komma att formulera:

• Vad innebär samordningsansvaret? Hur ser den
samordningsansvariges roll ut?
• Vilket ansvar har lastarens arbetsgivare?
• Vilket ansvar har arbetsledaren för lastaren?

• Uppfyller lastaren de formella krav som som
gäller för att köra lastmaskin?
• Hur ska introduktionen gå till?

Svara på frågeställningarna:

• Gå igenom vad samordningsansvaret innebär.
• Ta upp vad som ingår i entreprenörens arbetsmiljöansvar.
• Ta upp vad som ingår i gruvföretagets arbetsmiljöansvar.

• Beskriv vilka krav som finns på föraren vid körning av lastmaskin.
• Ge exempel på ett introduktionsprogram.

Var/hur söka kunskap:

Handbok – Bättre arbetsmiljö, Prevent
Bättre arbetsmiljö – Gruvindustrin, Prevent
Arbetsmiljölagen med kommentarer, Prevent
Arbetsmiljöverket, www.av.se

Exempel på summering av fallet:
Undersöka:

Bedöma (risk):

Åtgärda:

Kontrollera:

•
•
•
•

• Potentiella risker

• Samverkan
• Informera
• Introduktion

• Introduktion
• Regler och rutiner

Ansvar
Arbetsmiljöpolicy
Rutiner
Introduktion

Gruvindustrin

