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1
Allmänt
Föreskriften ersätter föreskriften MJ 100 Köp av tjänster som upphör att gälla den 1 juli 2018.
Syftet med dokumentet är att föreskriva en rutin inom Museiföreningen Munkedals Jernväg
(MfMJ) om a) hur risker skall hanteras hos anlitade entreprenörer i enlighet med 6 § JvSFS
2007:1 och b) att inhyrd personal är godkänd att utföra de uppgifter som uppdraget
innefattar.
2
Ansvar och kontroll vid köp av tjänster
Avdelningschef som avser att anlita en person eller entreprenör, som skall utföra
arbetsuppgifter på uppdrag vid MfMJ och där uppgiften berör trafiksäkerheten, t.ex.
besiktning eller liknande uppdrag, skall kontroll ske både av dennes yrkeskunnande och
kunskap om de trafiksäkerhetsregler som är föreskrivna vid MfMJ och som grundas på vad
MfMJ:s tillsynsmyndighet föreskriver.
För uppdrag som upphandlas av styrelsen eller av den som styrelsen gett uppdraget beslutar
styrelsens ordförande särskilt om kontrollansvaret.
Anlitad entreprenör skall inneha en gällande ansvarsförsäkring som är tillämpbar för det
aktuella uppdraget.
3
Blankett
Dokumentation av föreskriven kontroll sker vanligen genom att avdelningschef, eller av
annan enligt ordförandens beslut, fyller i en blankett enligt föreskriften MJ 022 Inhyrd
personal. Blanketten undertecknas av personen eller entreprenören som skall utföra arbete
som är av betydelse för trafiksäkerheten.
I de fall blanketten inte används skall dokumentation ske av att kontrollen ändå utförts och på
vilket sätt som den har utförts.
4
Arkivering
Blanketten eller annat dokument som visar att kontrollen har skett skall arkiveras enligt
arkivchefens beslut.
5
Undantag
I fall då yrkeskunnandet för utförande av arbetsuppgiften finns men personen eller
entreprenören inte uppfyller kraven avseende trafiksäkerhetsutbildning och hälsa, får
arbetsuppgiften utföras under närvaro av utsedd personal från MfMJ som har
trafiksäkerhetsutbildning om inte arbetet kan utföras på avstängd bansträcka.
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