Härdplastutbildning
Kemiska miljörisker
AFS 2014:43

För vem är utbildningen?

pPlastreparatörer
pBilglasarbetare
pPåbyggare

pArbetsledare
pSkadereparatörer
pBillackerare

Målen med utbildningen
o

Förstå hur man skyddar sig själv och sin omgivning vid arbete med
produkter/arbetsmoment som kan göra att man utsätts för allergiframkallande
kemiska produkter.

o

Förstå hur man gör en riskbedömning/riskanalys/riskkontroll.

o

Förstå och använda de viktigaste delarna av informationen i en produkts
säkerhetsblad.

o

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43
kemiska miljörisker, 37 a-g.

o

Utbildningen är giltig i fem år från och med senaste utbildningsdatum.

Kom ihåg! Riskanalys
Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa
eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och
bedömas så ofta som förhållandena kräver. Dessutom ska en riskbedömning alltid genomföras när
verksamheten förändras på något sätt.

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen
Arbetsgivarens ansvar
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
Anlita FHV eller annan sakkunnig vid behov
Instruera och informera anställda
Utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud
Underrätta arbetsmiljöverket om dödsfall, svår personskada eller allvarligt tillbud
Organisera rehabiliterings- och anpassningsverksamhet
Genomföra fördela arbetsuppgifter
Tillhandahålla arbetsskydd (personlig skyddsutrustning)

Arbetstagarens ansvar
o
o
o
o
o
o

Medverka i arbetsmiljöarbetet
Följa föreskrifter
Delta i genomförandet av åtgärder
Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
Påtala fel och brister
Medverka till egen rehabilitering

Arbetsmiljöföreskrifter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Vid en miljö- och hälsoinspektion kan sanktionsavgift om 10 000 kr debiteras per medarbetare som
leder/utför arbete och som saknar utbildning. Saknas tjänstbarhetsintyg debiteras 15 000 - 150 000 kr per företag
(gäller fr o m 1 juni 2017).

Ta en titt på våra
medlemsförmåner.
MRF erbjuder rådgivning, lokal närvaro,
kurser, programvaror och ett flertal
förmånliga rabattavtal med viktiga
leverantörer i branschen. Bland mycket
annat. Så se till att du utnyttjar dina
medlemsförmåner!

Bilweb är Sveriges äldsta bilsajt med över 400 000
besök varje månad. Här hittar du intressanta bilar från
Sveriges bilhandlare. Bilweb växer så det knakar och
har idag 700 anslutna bilhandlare med 53 000 bilar.
Genom samarbetet får MRF:s medlemsföretag både
kostnadseffektiv annonsering och möjlighet till nya
produkter och tjänster för ökad försäljning.
Carfax är leverantör av fordonshistorik för
begagnade bilar. Fordonshistoriken omfattas bl a
av, stulna bilar, skrotade bilar, antal ägare, bristfällig
mätarställning, besiktningshistorik, import eller
export med mera. Carfax-rapporten hjälper hundratals
köpare av begagnade bilar att ta bättre köpbeslut
varje dag. Som medlem i MRF får du ett förmånligt pris
på Carfax Dealer Program.

Expertrådgivare. Goda råd är vår viktigaste förmån.
Vi har hela sex personer som är experter inom det som
rör bilbranschen och dess företagande. Är du medlem
i MRF kan du maila eller ringa till dem. Det kan
handla om hur du blir bättre på kundvård, till juridiska
frågor. Fråga om allt från gruppundantaget och allmän
biljuridik till praktiska verkstads- och bilhandelsfrågor
och tekniska föreskrifter.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA®. Safe
Solution AB erbjuder ett nytt unikt och patenterat
säkerhetsskydd som har utvecklats i USA. SmartDNA®
är omöjligt för brottslingar att tvätta bort, förstöra
eller på annat sätt skydda sig emot. SmartDNA är inte
giftigt eller hälsovådligt.
Scandic Hotels har över 80 hotell i Sverige. Ska du
resa i tjänsten eller privat och behöver övernattning
är Scandic ett bra val. Som medlem i MRF har ni 10 %
rabatt på Scandichotell i Sverige, Norge och Danmark.
Ni erhåller även rabatt på mötespaket inom Sverige.

Juridisk rådgivning. Vår förbundsjurist hjälper
dig med allmänna och specifika frågor som rör ditt
företagande. Du kan även få hjälp med rådgivning i
förhandlingar och när du skriver avtal.

Skatterättsskydd. Som medlem i Motorbranschens
Riksförbund kan vi erbjuda dig och ditt företag ett
juridiskt skydd om du har oturen att hamna i en tvist
med Skatteverket, något som drabbar tiotusentals
företag varje år. MRF anslutna företag har rabatt på
Skattebetalarnas Skatterättsskydd – en produkt
framtagen just för att ge dig som företagare extra
trygghet till en låg kostnad.

Lokal närvaro. MRF har 23 distrikt från Kiruna i
norr till Ystad i söder. Distrikten kan ta de lokala
frågorna och du bygger även ett nätverk med andra
branschföretag i ditt närområde.
Böcker för bilhandel och servicemarknad. Våra
böcker har sålt i stora upplagor och används dagligen
i bilhandelsföretag och på serviceverkstäder.
Juridikböckerna är vägledande i MRFs
juridikutbildningar. Specialpris för MRF-medlemmar.

Statoil erbjuder alla företag anslutna till MRF ett
förmånligt erbjudande på företagskort. Förutom
fina rabatter på drivmedel och trafikprodukter så
har Statoil Sveriges största nätverk med cirka 800
tankställen. Dessutom kan man på Statoil tanka miles
som är ett drivmedel som tar dig längre. Alla kunder
får också tillgång till en webbportal där man enkelt
kan få uppföljning och statistik på tankkorten.

Mjukvara för branschföretag. MRF erbjuder
molnbaserad mjukvara, som är oumbärlig i vardagen.
Idag finns MRF Online, MRF Begtest och MRF Kalkyl.
Det senaste tillskottet är MRF VIM, en mjukvara för
lackverkstäder. Utbudet utvecklas hela tiden och som
medlem erbjuds du specialpris på några av de bästa
lösningarna i branschen.

Willis är marknadsledande i Sveriges inom
försäkringsförmedling och riskrådgivning.
I samarbete med MRF har Willis tagit fram en företagsoch flytande försäkring som helt är anpassad efter
MRF-medlemmars behov. Gör som många av dina MRFkollegor redan gjort, spara in på försäkringspremien
och se över ditt försäkringsskydd för företaget.

Kurser och evenemang Våra spännande utbildningar
och evenemang är unika för branschen och anordnas
enbart via oss på MRF. Passa på att utöka dina
kunskaper eller få en inblick i de branschfrågor som är
aktuella just nu. Specialpris för MRF-medlemmar.

Vår branschtidning ingår för medlemmar

Läs mer om alla förmånliga
medlemserbjudanden på mrf.se

Vi håller våra läsare uppdaterade om vad
som händer i vår värld och i omvärlden.
Vi står på läsarnas sida, försöker inspirera
och entusiasmera, vidga perspektiven,
ge matnyttiga tips och idéer och
medverka till att bilbranschen blir
en bättre bransch att verka i!

Ett friex av vår
branschtidning ingår.

Följ oss på

Facebook www.facebook.com/motorbranschensriksforbund
Instagram www.instagram.com/mrfpavag/

