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Säker arbetsmiljö 
 
Hos Frilans Finans är det viktigt att du som egenanställd känner trygghet i din arbetssituation. Därför 
arbetar vi såväl förebyggande som efterhjälpande med arbetsmiljöfrågor för att skapa en god och 
säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vill informera dig om de risker som finns i din 
arbetsmiljö och vilka lagar, policys och föreskrifter som berör dig som egenanställd. Vi vill också 
uppmana dig som egenanställd att rapportera risker, tillbud och olyckor som finns eller uppstår på 
din arbetsplats. 
 

För din säkerhet vill vi påminna om följande: 
 
Frilans Finans är din arbetsgivare och ansvarar för att: 

• arbetsplatsen som du arbetar på undersöks och riskbedöms 

• du får en god introduktion på den arbetsplatsen 

• du har det bra under uppdragsperioden, 

• ha regelbunden kontakt med dig samt stötta dig och följa upp ditt arbete 

• anmäla allvarliga tillbud och arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. 
 
Arbetsplatsen där du är placerad är din arbetsledare och ska: 

• ge dig en bra introduktion till arbetsplatsen 

• instruera dig om dina arbetsuppgifter 

• visa dig eventuella olycksrisker och hur du kan skydda dig 

• informera dig om vem du ska vända dig till om du har frågor om din arbetsmiljö, eller 
upptäcker några risker som kan leda till sjukdom eller skador. 

 
Du har ett eget ansvar! 

• Du måste följa de instruktioner som finns på arbetsplatsen. 

• Du måste använda eventuell skyddsutrustning. 

• Kontakta Frilans Finans och chefen på din arbetsplats om du upptäcker att det finns brister i 
arbetsmiljön som kan leda till sjukdom eller skador. Om det finns skyddsombud och fackliga 
företrädare kan du även vända dig till dem. 

• Våga fråga om du inte förstår! 
 
Är du osäker på vad som gäller hör av dig till oss. 
 
Mer information finner du på https://www.frilansfinans.se/arbetsmiljo/ och i dokumentet 
Byggnadsverksamhet och entreprenader (öppnas som pdf) 
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