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Riskbedömning, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan 

 

Syfte  

Utifrån de risker som identifierats i verksamheten, värderas om de är allvarliga eller inte, och tar 
fram en handlingsplan om de inte kan åtgärdas omedelbart.  

Definitioner 

Risken är summan av sannolikheten av att en händelse ska inträffa och vilka konsekvenser i form av 
ohälsa eller skada som händelsen har.  

 

Riskbedömning sammanvägningen av sannolikheten med konsekvenserna för att bestämma hur 
allvarlig en risk är. 

 

Handlingsplanen innebär en ”att göra lista” där det framkommer vilka åtgärder som inte genomförts 
omgående. I handlingsplanen ska det framkomma vad som ska göras, vem som ska göra det, och när 
det ska vara klart.   

 

Rutin 
Regelbundna riskbedömningar av risker som alltid finns i vår verksamhet 

Alla risker som identifieras i verksamheten ska bedömas. Med utgångspunkt i det som framkommer 

via tillbud/olyckor, skyddsronder, medarbetarsamtal/enkäter samt riktade undersökningar och även i 

det dagliga arbetet genomförs riskbedömningar.  Varje år, kvartal ett ska en samlad riskbedömning 

genomföras när alla undersökningar är genomförda.  

Respektive chef har ansvar för att riskbedömningarna genomförs och dokumenteras, och ev. 

skyddsombud och/eller arbetstagare ska medverka i det arbetet. Finns behov av externs sakkunnig 

hjälp, ska tex. företagshälsovården anlitas.  

Riskbedömningen av respektive risk är allvarlig eller inte, ska dokumenteras i blankett 8.1, 

Riskbedömning och handelsplan.  

 

Riskbedömning inför förändringar i verksamheten 

Inför förändringar i verksamheten ska eventuella risker identifieras och undersökas för att bedöma 

hur allvarliga de är. Exempel på förändringar som ska bedömas är organisatoriska förändringar.  

Berörd chef är ansvarig för att riskbedömning sker i samband med förändringar. Ev. skyddsombud 

och arbetstagare ska ges möjlighet att påverka.  
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Riskbedömningen av respektive risk ska påtala om det är en allvarlig risk, eller inte, och ska 

dokumenteras skriftligt i blankett 8.2 Riskbedömning och handlingsplan vid förändring av 

verksamheten.   

  

Vidta åtgärder och ta fram handlingsplan 

De risker som framkommer i riskbedömningen, ska antingen kontrolleras, tas bort eller minimeras. 

Risker som bedöms som allvarliga ska prioriteras när det beslutas om åtgärder. För risker som 

bedöms som mindre allvarliga ska åtgärder sättas in på längre sikt för att förebygga ohälsa.  

Planerade åtgärder ska skrivas in i handlingsplanen (8.1 Riskbedömning och handlingsplan eller 8.2 

Riskbedömning och handlingsplan vid förändring i verksamheten), och i detta ska det tydligt framgå 

vad som ska göras, vem som är ansvarig och ska genomföra åtgärden, samt slutdatum för när det ska 

vara klart. Handlingsplanen måste vara skriftlig, och ansvarig chef ansvarar för att besluta om 

åtgärder och ta fram handlingsplan, samt kontrollera att handlingsplanen har fått effekt.  

 

Instruktion/Blanketter/checklistor 

• Blankett 08.1: Riskbedömning och handlingsplan  

• Blankett 08.2: Riskbedömning och handlingsplan vid förändring i verksamheten 


