Dokumenttyp:

Dokumentbeteckning:

Konfidentialitetsklass:

Instruktion

VS-IN-00123

Internal
(C1)
Medium (C2)

Dokumentansvarig:

Dokumentägare/roll:

Godkänd av:

Karin Tiilikainen

Karin
Tiilikainen
ssf
Arbetsmiljöingenjör

Dag Svensson VD
Vattenfall Services
Nordic AB

Bilagor:

Antal sidor:

-

1 (3)

Utgåva nr:

Giltigt från och med:

1

2020-05-15

MOBILTELEFONANVÄNDANDE UNDER ARBETETS GENOMFÖRANDE
Sammanfattning

INNEHÅLL:

1

Syfte ..................................................................................................................................... 2

2

Omfattning ............................................................................................................................ 2

3

Målgrupper/roller .................................................................................................................. 2

4

Definitioner och förkortningar ............................................................................................... 2

5

Genomförande ..................................................................................................................... 3

6

Kontrollpunkter för intern uppföljning ................................................................................... 3

7

Referenser............................................................................................................................ 3

8

Revisionshistorik .................................................................................................................. 3

Bilagor:
Dok. beteckning

Beskrivning

Confidentiality: C2 - Internal

Vattenfall Services Nordic AB

VS-IN-00000

v2020:1

Nr.

Dokumentbeteckning:

Titel:

VS-IN-00123

Mobiltelefonanvändande under arbetets
genomförande

1

Utgåva nr:

1

Antal sidor:

2 (3)

Syfte

I flertalet av Services verksamheter består genomförande av arbetsuppgifter av
allvarliga arbetsmiljörisker, då ser vi att samtidig användning av mobil ökar risken
att en allvarlig olycka sker.
Denna instruktion gäller till en början de arbeten där:
-

Arbeten med tunga maskiner/truckar förutom då mobilen används vid t ex
kommunikation med lyftledare.

-

Elarbeten bedömda med allvarliga risker

-

Bilkörning, se utdrag ur trafikförordningen

Utdrag ur trafikförordningen:
"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som
användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det
inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna
utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen".

2 Omfattning
Instruktionen omfattar all verksamhet inom Vattenfall Services Nordic AB nedan
benämnd VSN. Den gäller även för underentreprenörer som arbetar på uppdrag
av VSN.

Målgrupper/roller

Beskrivning

Maskinförare

Förare av maskiner som har en grävande, bärande,
lyftande och transporterande funktion.

Tekniker

VSN samt inhyrd personal
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6 Genomförande
Mobiltelefonen är en tjänstetelefon och ska användas som en sådan under
arbetets genomförande. Riskbedömning/hantering av arbetet ska även inkludera
telefonanvändning.
Under arbetets genomförande
•

Telefon får användas som kommunikationsutrustning mellan arbetstagarna
då detta är nödvändigt. Till exempel kommunikation med lyftledare.
o Rekommenderar användande av hands-free

•

Privat kommunikation (samtal/sociala medier) inte tillåtet.

Undantag (privata nödlägen) beskrivs i samband med riskhantering. Exempel på
privata nödlägen kan vara samtal från skola, partner på BB eller sjuka i hemmet.
•

Se till att maskinen/fordonet är i ”Parkerat” läge vid samtal som inte är riktat
till arbetets genomförande.

•

Att personal inte befinner sig i risk/manöverområdet vid samtal, som inte är
riktat till arbetets genomförande.

Efter avbrutet arbete ska ny riskhantering genomföras.
7 Kontrollpunkter för intern uppföljning
Företaget förbehålls också rätten att oanmält kontrollera att dessa regler efterlevs.
Linjechef ansvarar för efterlevnaden av instruktionen inom respektive organisation
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