
 

 
 

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

1 

Information till arbetsgivare inför användning av mallen  
”Rutin för riskbedömning av verksamheten”  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är en central del av arbetsmiljön och är ett ständigt pågående arbete. 
Arbetet beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, och kortfattat så föreskriver reglerna att 
arbetet med arbetsmiljön skall ske med systematik och vara återkommande och löpande till sin natur. 
 
Att löpande genomföra riskbedömningar inför större förändringar i verksamheten är ett exempel på 
hur man arbetar med arbetsmiljön enligt en väl beprövad systematik.  
 
Identifiera risker för ohälsa och upprätta handlingsplan 
Syftet med riskbedömningarna är att se över verksamheten som är föremål för förändring, och 
utvärdera huruvida förändringen kan innebära att det uppstår risk för ohälsa. Hittar man risker så ska 
dessa nedtecknas i riskbedömningen, värderas utifrån dess allvar och åtgärdas. Kan de inte åtgärdas 
direkt, så ska dessa åtgärder föras in i handlingsplan, där man utser ansvarig person, sista-datum samt 
uppföljningsdatum. Detta för att säkerställa så att riskerna verkligen hanteras, och inte hamnar 
”mellan stolarna”. 
 
Får man in en bra systematik med riskbedömningarna och får in dess förekomst som en naturlig del 
av vardagen, så bör arbetet med riskbedömningarna utgöra en försvinnande del av er vardag, och 
verka för att er arbetsplats blir så säker den bara kan bli. 
 
Det är viktigt att detta arbete förankras i hela organisationen, och bör vara en återkommande del 
som diskuteras under personalmöten och APT. 
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Rutin för riskbedömning inför ändringar i verksamheten 
 
När en viktigare förändring av verksamheten planeras ska det göras en riskbedömning.  
Den ska göras både när ny verksamhet planeras eller när det planeras ändringar i pågående 
verksamhet som kan påverka och få konsekvenser på arbetsmiljön. Det handlar dock inte om ändringar 
som utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.  
 
Riskbedömning gäller de eventuella risker som kan uppkomma och hur dessa ska förebyggas och ska 
alltid göras innan ändringen är genomförd.  
 
Rutin   
Ansvar   
Chefen är initiativtagare till riskbedömningar som rör förändringar i den egna verksamheten.  
 
För lite större verksamheter med avdelningschefer ska förändringar som påverkar IT eller lokaler, ska 
ansvarig chef vara initiativtagare till riskbedömningen. Riskbedömningen ska alltid göras i samverkan 
med skyddsombud och medarbetare. Finns det inget skyddsombud på arbetsplatsen ska 
riskbedömningen göras med tillsatt arbetsgrupp bestående av både medarbetare och arbetsledare, 
och/eller insatt medarbetare. 
 
Dokumentera 
Använd ”Blankett för riskbedömning och handlingsplan” som du hittar på Polymercentrums 
hemsida/plats intranät el.dyl.  
Det är viktigt att inte överarbeta riskbedömningen, utan fokusera på cirka tre till fem områden.  
Det som inte kan åtgärdas direkt skall föras in i åtgärdsplanen, som också finns med ”Blankett för 
riskbedömning och handlingsplan”. 
 
Exempel på ändringar som bör föregås av riskbedömning 

• Personalneddragning  

• Utökat arbetsinnehåll  

• Nya arbetslag/gruppsammansättningar  

• Omorganisation som medför ändrade arbetsuppgifter  

• Nybyggnationer/lokalbyten  

• Ändringar i befintliga lokaler  

• Förändrad arbetsutrustning  

• Ny IT‐utrustning  
 
Vid frågor kring upprättande av riskbedömning, vänligen kontakta Namn Efternamn. 
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