
  

ORT: Uppsala  
DATUM: 2019-04-26  

VERSION: 1.2  

 

 
 
 
 
FRILANS FINANS SVERIGE AB       
Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala    SKAPAT AV: Christian Rähn, HR 
Telefon: 0771 15 10 00 Fax: 018 14 52 20    GODKÄNT AV: Stephen Schad, VD  
info@frilansfinans.se www.frilansfinans.se 

 

1 

Rapportering av tillbud eller olycka 
Reporting of incident or accident 

 
Namn/name:_______________________________Datum/date:____________________ 

Rapporten avser/report refers to:  

□ Olycka/Accident □   Tillbud/Incident 
□ Fysiskt/Physical □   Organisatoriskt och socialt/organizational and social 

 
Beskrivning av händelsen/situationen. / Description of the event /situation. 

 

I vilket arbetsmoment? (särskild arbetsuppgift, på väg till och från arbetet, annat, 
mm). /In which moment of work? (special task, on the way to and from work, other, 
etc.) 

 

 

 

Tidpunkt och plats?/Time and place? 

 

 

Vad vet du om orsaken till tillbudet/olyckan? / What do you know about the cause 
of the incident/accident? 

 

 

Christian Rahn
			�

Christian Rahn
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Förslag på åtgärder för att förebygga denna typ av händelse/ Suggested measures 
to prevent this type of event 

 

 

 

Blanketten ska skickas in per post enligt nedan/ The form must be submitted by post as 
below 

Frilans Finans 

Attention HR 

Dag Hammarskjölds väg 13 

752 37 Uppsala 

 

Rapporteringen mottagen av/reporting recieved by:_________________________ 

 

Namn/name:_______________________________ Datum/date:____________________ 
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