
 

1 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Till våra entreprenörer 
På Pågen bakar vi med kärlek. Det betyder att vi vill agera etiskt i hela värdekedjan, och att vi är 

måna om din och vår säkerhet. Din beställare/kontaktperson på Pågen kommer gå igenom detta 
dokument med dig innan arbete påbörjas. Självklart kan du ställa frågor då. Välkommen! 

 

 

 

Olika nivåer av besökare 

Nivå 1 – besökare 

Nivå 2 – tillfälliga entreprenörer  

 arbete som kommer att utföras under en period som är kortare än 6 månader.  

Nivå 3 – frekventa entreprenörer 

 entreprenörer som kommer att utföra arbete längre än 6 månader. 

Detta dokument riktar sig till nivå 2, tillfälliga entreprenörer 

 



 

2 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Innehåll 
 Produktsäkerhet 

 Hygien 

 Arbetsmiljö 

 Säkerhet 

 Finns det behov av tillstånd för att utföra visst arbete? 

 

 

  



 

3 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Produktsäkerhet  
Livsmedelslagen kräver att alla företag som tillverkar livsmedel kontrollerar och styr de faror som 

kan uppstå i en produktion. 

• Arbetssättet för att identifiera och sätta in korrigerande åtgärder för att tillverka säkra 

produkter kallas HACCP (hazard analysis and critical control points).  

• De faror som vi har i vår produktion delas in i fyra grupper.  

• Främmande föremål 

• Allergener 

• Kemikalier 

• Bakterier 

 

 

Så här arbetar vi för att styra riskerna och alltid baka säkra produkter 

Risktyp Hur ska jag arbeta för att förhindra/styra risk? 

Främmande 
föremål 

• Vid arbete nära öppen produkt ska alltid avskärmning sättas upp innan arbete 
påbörjas – så att risk för kontaminering elimineras 

• Undvik kapning/slipning med roterande verktyg för att minska risken att spån och 
smådelar sprids 

• Demontera och bearbeta i så stor utsträckning som möjligt i verkstad 
• Se alltid till att hålla god ordning och reda. Lämna aldrig verktyg eller lösa föremål 

när ni lämnar platsen 
• Respektera glasförbudet på Pågen 

Allergener • Håll dig informerad om vilka allergener som finns på den linje där du arbetar 
• Sprid aldrig ämnen från en linje till en annan 
• Respektera nötförbudet som gäller på Pågen 

Kemikalier • Vid användning av smörjoljor och kemikalier ska det vara Pågens 
livsmedelsgodkända alternativ  

• Vid behov av andra kemikalier än Pågens livsmedelsgodkända alternativ ska detta 
godkännas av din beställare 

Bakterier • Bakterier kan spridas i luft och genom direktkontakt med våra produkter. Rör därför 
inte produkter eller ytor där oförpackad produkt finns 

• Se alltid till att följa hygienreglerna som finns presenterade i Självklart! 

  

 



 

4 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Hygienregler 
 

• Inget glas, porslin eller hårdplast får förekomma i 

produktionslokal. 

• Inga mediciner får förekomma i produktionslokal 

• Inga nötter eller något med nötter får förekomma på 

Pågens område.  

• Skoborste ska användas innan du går in i produktionslokal 

• Skyddskläder, mössa, skäggskydd, skyddsskor och vattenflaska (vid behov) tillhandahålls av 

Pågen 

• Inga smycken får användas 

• Inga föremål i fickor ovanför midjehöjd 

• Händer ska tvättas ofta och noggrant 

• Mat, dryck, snus och tuggummi är endast tillåtet i pausrummen. 

• Har du arbetstelefon med dig i produktionslokal ska den ha splitterskydd 

• Karantäntoalett ska användas vid akut magsjukdom och finns på Distributionen. 

• Fönster, portar och dörrar ska hållas stängda. 

• Rengör efter ditt arbete, är du här flera dagar rengör ofta under dagen och alltid innan du 

går hem (städredskap finns i förrådet) 

• Om du skadar dig ska du använda blå plåster som Pågen tillhandahåller. 

• Du får bara röka på speciell anvisad plats med rökrock på.  

• Informera om du har sett något djur, tex fågel, mus, råtta eller skalbagge 

• Vid användning av byggställning inomhus tillhandahåller Pågen detta. 

• Inga träpallar eller redskap av trä får användas men accepteras vid tillfällig förflyttning av 

utrustning  

 



 

5 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Arbetsmiljö 
 

• Följ säkerhetsskyltar 

• Använd personlig skyddsutrustning 

• Skyddsskor är ett måste i produktionen 

• Pågens hörselskydd används i 

produktionslokaler 

• Övrig skyddsutrustning enligt 

riskbedömning 

• Ta del av riskbedömningen innan du påbörjar ditt arbete 

• Spärra av området innan du utför arbete om riskbedömningen kräver det 

• Om du lämnar ditt projektområde så säkra området under din frånvaro 

• Följ gångvägar så att du inte går i truckgångar 

• Bryt, lås, säkra maskin så att ingen obehörig använder maskinen under pågående arbete 

• Säkra din last innan du kör iväg den. Är sikten dålig skall du ha en ledsagare.  

• Att köra truck och prata i telefon samtidigt är förbjudet. Kör trucken åt sidan och stå still och 

prata. Lyssna på musik och köra truck är också förbjudet.  

• Anmäl tillbud och olyckor till din arbetsgivare samt Pågens projektledare  

• Våld och hot, kränkande särbehandling samt alkohol och droger får inte förekomma på 

Pågen 

  



 

6 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Säkerhet 
 

• Håll alltid utrymningsvägar fria! 

• Det finns tre Första hjälpen tavlor i bageriet, där finns också larmadresser 

• Parkera bil och cykel endast på markerade platser 

• Ej tillåtet att ta med besökare in i Pågens lokaler, släpp inte in obehöriga 

• Fotoförbud råder, fototillstånd kan ges av platschef eller kommunikationschef 

• Kör max 20 km/h på området 

• Besöksbricka ska bäras synligt och lämnas åter till din beställare efter 

avslutat uppdrag 

• Viktigt att du läser Pågens utrymningsinstruktion 

• Försäkra dig om att du vet var utrymningsvägar och återsamlingsplats finns 

 

 

 



 

7 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

Utrymningsinstruktion 

 

 
  



 

8 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

 

Finns det behov av tillstånd för att utföra vissa arbeten? 

 Beskrivning ID-
nummer 

Ja  Nej 

Hälsodeklaration Alla besökare i produktionslokal vid varje 
påbörjad arbetsperiod eller 1gång/månad 

ID 67 ☐ ☐ 

Riskbedömning – 
arbete som kan 
påverka 
personsäkerheten 

Vid misstanke om risk för personskada ska en 
riskbedömning genomföras med skyddsombud 

ID 2863 ☐ ☐ 

Heta arbeten Intyg ska uppvisas och tillstånd skrivas ID 2071 ☐ ☐ 

Truckkörning Förarbevis ska kunna uppvisas samt ”körtillstånd 
för truck Pågen” skrivas (Arbetsmiljöhandbok 
kap 11 Mallar och Tillstånd). 
 

 ☐ ☐ 

Liftarbete Intyg skall kunna uppvisas samt ”körtillstånd för 
lift Pågen” skrivas (Arbetsmiljöhandbok kap 11 
Mallar och Tillstånd). 
 

 ☐ ☐ 

Kranarbete Intyg skall kunna uppvisas samt ”körtillstånd för 
kran Pågen” skrivas (Arbetsmiljöhandbok kap 11 
Mallar och Tillstånd). 

 ☐ ☐ 

Arbete i zon-klassat 
arbete enligt ATEX 

Arbetsintyg skall skrivas. 
 

ID 2084 ☐ ☐ 

Elinstallationsarbete Företag som avser att göra elinstallationsarbeten 
på Pågen AB anläggning, ska vara registrerade på 
Elsäkerhetsverkets företagsregister innan arbete 
påbörjas.  

 ☐ ☐ 

Höghöjdsarbete 
(fallskydd) 

Intyg på utbildning ska kunna uppvisas  ☐ ☐ 

Rök, ånga eller damm Utvärdering skall göras tillsammans med Pågen 
om brandlarmet tillfälligt måste stängas av. 
 

 ☐ ☐ 

Arbete som kan 
påverka 
produktsäkerheten 

Genomgång av ”Checklista för tekniska projekt 
map produktsäkerhet” tillsammans med 
Beställare och Kvalitet.  
 

ID 281 ☐ ☐ 

 

 

 

 



 

9 – Regler och rutiner för Pågens entreprenörer 

 

 

Jag har läst och förstått Pågens regler och rutiner för 

entreprenörer. 

 

 

 

Plats och datum 

 

 

 

Namn och företag 

 

 

 

Signatur 

 


