Bedömning av verksamhet vid företaget:

Org.nr:
Arbetsplats:

Kännetecken för personaluthyrning

Kännetecken för entreprenad

Utförandet - kompetens



Arbetet bestäms av inhyraren.

 Arbetet är beskrivet i avtalet.



Kompetens finns med utgångspunkt från enskilda
arbetstagare, inte att lösa hela arbetsuppgifter.

 Kompetens finns för arbetets hela utförande



Utför efter hand uppkomna arbetsuppgifter

 Utför avtalade avgränsade arbetsuppgifter



Inhyraren står för maskiner och verktyg

 Entreprenören står för maskiner, utrustning och verktyg



Inhyraren svarar för underhåll av maskiner och
verktyg

 Entreprenören svarar för underhåll av maskiner och
verktyg




Kontroll - ledning



Planering av arbetet sker av inhyraren

 Planering av arbetet sker av Entreprenören



Arbetstid kontrolleras av inhyraren.

 Arbetstiden kontrolleras av entreprenören.



Arbetsledning sker av inhyraren

 Entreprenören står för arbetsledning



Arbetets resultat är inte beskrivet i avtalet

 Arbetets slutresultat är beskrivet i avtalet.



Kontroll av arbetets utförande sker av inhyraren

 Kontroll av arbetets utförande sker av Entreprenören



Uthyraren kan inte disponera fritt över den uthyrda
arbetskraften, utan denna står till inhyrarens förfogande. Om personalen ska bytas ut förutsätter detta
en överenskommelse med inhyraren

 Entreprenören kan efter egen önskan byta ut de som
utför arbetet mot andra



Om det inte finns tillräckligt med arbete måste
inhyraren ändå betala för det antal personer som
han har hyrt in

 Entreprenören bestämmer själv hur många personer som
han skall sätta in på arbetet och kan tillfälligt utöka eller
dra ner arbetsstyrkan



Personalen är jämställd med personal i det inhyrande företaget

 Personalen är självständig i förhållandet till beställaren



Anställningsvillkor bestäms av uthyraren

 Anställningsvillkor bestäms av entreprenören




Ekonomiskt ansvar



Uthyraren har det ekonomiska ansvaret om den
uthyrda arbetskraften inte har utlovad kompetens,
men har annars inget ansvar om arbetet skulle bli
misslyckat.



 Entreprenören har det ekonomiska ansvaret om arbetet
skulle bli misslyckat


Ersättning



Ersättningen för arbetet är på löpande räkning, per
timme eller annan tidsperiod



 Ersättning för utfört arbete eller avgränsat avtalat arbete,
totalsumma.


Arbetsmiljö



Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls av  Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls av
inhyraren
Entreprenören



Anpassning och kontroll av arbetsmiljön utövas av
inhyraren

 Anpassning och kontroll av arbetsmiljön utövas av
Entreprenören



Utformning av arbetsmiljöplan sker hos inhyraren

 Utformning av arbetsmiljöplan sker hos Entreprenören
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