Maskinentreprenörerna

TRUCK
Arbetsgivares tillstånd för arbetstagare
att använda truck AFS 2006:5
ARBETSGIVARE / INHYRARE
Företag

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon företaget

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

ARBETSTAGARE / INHYRD
Förnamn
Yrkesbenämning

Efternamn

Personnummer

Arbetsplats

Telefon

TRUCK
Typ av truck (Ex. maskintyp, fabrikat, modellbeteckning och ev. redskap)

Truck

Arbetsmoment där truck används

Lånas vid behov

Kompetens att framföra utrustningen styrkt:

Anställd / inhyrd sedan

Ägs av företaget

Utbildningsanordnare

Datum för utbildningen

Ansvarig person för utbildningen

Telefon

Yrkesbevis
Utbildning inom företaget
(Utbildningsbevis bifogas denna handling)

Arbetsförhållanden för användandet av utrustningen har undersökts och riskbedömning har genomförts:
Maskinens egenskaper och funktion

Annan verksamhet/gående i området

Maskinens manövrering

Arbetsledning

Stabilitet och markförhållanden

Maskinens underhåll

Personlig skyddsutrustning

Parkeringsbroms funktion

Redskap/gaffelarmar

Bälte eller liknade vid förarplats

Fordonsflak/lastbrygga för lastning/lossning av gods

Annat

Last och lastsäkring

Annat

Siktförhållanden
Arbetsgivaren eller inhyraren av arbetskraft ger med denna underskrift tillstånd för medarbetaren eller den inhyrda arbetstagaren att
under ovan angivna arbetsmoment använda ovan nämnda utrustning. För inhyrd arbetskraft gäller tillståndet endast för
arbetsuppgifter som utförs för inhyrarens räkning.
UNDERSKRIFTER
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift arbetsgivare / inhyrare

Underskrift arbetstagare / inhyrd

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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TRUCK

Arbetstagares kunskaper om användande av truck AFS 2006:5
Information
Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:5
1§ Dessa föreskrifter gäller användning av truckar och utbytbar utrustning till dessa.
Föreskrifterna gäller med undantag av 8 § även andra mobila maskiner när de används med gaffelarmar
eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag och för annat ändamål än
byggnads- och anläggningsarbete.
Kommentar: Mobila maskiner som t.ex. hjullastare används ofta i godshantering, t.ex. för att lasta och lossa
fordon. Det liknar truckanvändning och ligger inom dessa föreskrifters tillämpningsområde vid användning i
verksamhet som klassas som annat än byggnads- och anläggningsarbete
3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när truckar skall användas. Följande skall
då särskilt undersökas:
1. egenskaperna hos truckarna,
2. hur truckarna skall användas,
3. miljön där truckarna skall användas,
4. de belastningsergonomiska förhållandena,
5. behovet av skyddsutrustning,
6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och
7. behovet av skötsel och underhåll av trucken.
18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att
använda den säkert.
19 § En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av
arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället
utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka
arbetsuppgifter det gäller för.
På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som
framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även
tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. Den arbetsgivare
eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska
betala en sanktionsavgift.
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