CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK
Skogsplantskolor

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN
Checklistan är uppdelad i två delar, delarna kan användas var
och en för sig:

Steg 3: Risk som inte kan åtgärdas direkt förs in i en handlingsplan
för definiering av åtgärd, vem som är ansvarig och när åtgärden ska
vara genomförd.
På www.prevent.se går det att ladda ner en mall för handlingsplan.

1. Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper/utbildning.
2. Arbetsplatsen – frågor om arbetsplatsens utformning,
utrustning och säkerheten på arbetsplatsen.
Del 1 är avsedd att användas av chefen/arbetsledaren tillsammans med skyddsombudet för att riskbedöma verksamheten på
ett organisatoriskt plan.
Del 2 är avsedd att ha som underlag vid en riskbedömning av
arbetsplatsens utformning.
Om ni har kontorslokaler, komplettera gärna med Prevents
checklista för kontor.

RELEVANTA FÖRESKRIFTER
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:5 Användning av truckar
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
AFS 1998:6 Bekämpningsmedel
AFS 2012:2 Belastningsergonomi

ARBETSPLATSENS UPPGIFTER
Checklistan ifylld av:
Företag

SÅ HÄR GÖR DU
Steg 1: Chefen/arbetsledaren och skyddsombud går igenom
checklistan och svarar på frågorna. Om en fråga inte är relevant, stryk den ur listan. För del 2 krävs oftast en rundvandring
för att titta på arbetsplatsen.
Steg 2: Chefen/arbetsledaren gör i samverkan med skyddsombud en enkel bedömning av risken.

Datum
Deltagare

Del 1. Arbetsledning

Organisation, rutiner och instruktioner
Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
1. Finns det instruktioner för särskilt
farliga arbetsmoment och är de kända
för arbetstagarna? T.ex. arbete med
bekämpningsmedel.

2. Planeras arbetet så att stress och ryckigt tempo undviks?

3. Finns dokumenterat introduktionsprogram för nya arbetstagare och inhyrd
personal?

4. Finns instruktioner på förståeligt språk
för utländska arbetstagare?

5. Finns rutiner för ensamarbete?

6. Finns rutiner när minderåriga anlitas?

2

Kommentar

Ja

7. Finns fungerande system för att rapportera och utreda tillbud och olycksfall,
samt rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket efter allvarlig olycka/tillbud?

8. Finns larmrutiner i händelse av nödsituation?

9. Vid inköp av bekämpningsmedel/kemikalier, finns en plan för byte till mindre
hälso- och miljöfarliga produkter?

EN

10. Utnyttjas möjligheter till arbetsrotation för att undvika påfrestning? T.ex.
belastningsergonomiskt och arbete i kyla.

11. Tillhandahålls ändamålsenlig utrustning för första hjälpen och finns rutiner
för inköp?

12. Tillhandahålls den personliga skyddsutrustning som krävs och finns rutiner för
inköp?

KUNSKAPER/UTBILDNING
13. Har arbetstagarna utbildning för
sina arbetsuppgifter och känner de till
eventuella risker med arbetsuppgifterna?
T.ex. belastningsergonomi, bekämpningsmedel och truckkörning.
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Nej

Risk			
Låg Medel

Hög

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
14. Har arbetstagarna som kör truck
och hjullastare med pallgafflar skriftligt
tillstånd från arbetsgivaren? OBS! Sanktionsavgift gäller.

15. Har tillräckligt antal arbetstagare
kunskaper i första hjälpen?

16. Har arbetstagarna kunskaper om
brandsäkerhet och i hantering av brandskyddsutrustning?

Övrigt
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Kommentar

Del 2. Arbetsplatsen
ALLMÄNT
1. Finns relevant första hjälpenutrustning?

2. Finns tillräcklig brandskyddsutrustning?

3. Finns tillgång till lämplig personlig
skyddsutrustning?

4. Har ni tagit hänsyn till trafiksäkerheten
på plantskoleområdet?

5. Finns tillräcklig utebelysning på
plantskoleområdet och parkering?

6. Finns rutiner för snöröjning och
halkbekämpning?
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Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				

Kommentar

PRODUKTIONSHALL
7. Är besiktningspliktiga trycksatta
anordningar besiktigade? OBS!
Sanktionsavgift gäller.

8. Är ordning och städning i
produktionshallen tillfredsställande?

9. Är alla utrymningsvägar uppmärkta
och fria från hinder?

10. Är allmänbelysningen tillräcklig?

11. Undviks exponering av damm,
avgaser och bekämpningsmedel?

12. Är produktionshallen fri från höga
bullernivåer från maskiner/ljudsmällar?

13. Förebyggs risken för kallras och
vinddrag från portar?

14. Är golven halkfria och fria från
nivåskillnader?

6

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
15. Finns ergonomiskt avlastande mattor
att stå och gå på där behov finns?

TRUCKLADDNINGSPLATS
16. Är truckladdningsplatsen avgränsad,
väl ventilerad och skyltad?

17. Finns skyddshandskar, ögonskydd,
brandsläckare och ögonspolning vid
truckladdningsplatsen?

MASKINLINJER SÅDD OCH
PACKETERING
18. Är maskiner och maskinlinjer CEmärkta?

19. Kan man arbeta på ett ergonomiskt
riktigt sätt vid maskinlinjen?

20. Fungerar alla säkerhetsbrytare i
maskinlinjen?

21. Är maskinlinjen fri från klämrisker?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
22. Kan man rengöra rännor och golv på
ett säkert sätt?

23. Finns och används lyfthjälpmedel vid
maskinlinjen där behov finns.

24. Finns rutiner för underhåll av
maskiner? OBS! Följ tillverkarens
anvisningar.

25. Finns tillräckligt utrymme för service
och reparation av maskinlinjerna?

KYL- OCH FRYSLAGER
26. Finns och används lämplig klädsel för
arbete i kyla?

27. För att förhindra instängning, finns
a) nödutgång och kan dörrarna öppnas
inifrån?
b) nödsignal, och går larmet till ett
bemannat rum?
c) nödbelysning?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
28. Är portar och dörrar i bra skick samt
lätta att manövrera?

29. Kontrolleras ställagen så att skadade
delar byts ut?

30. Finns påkörningsskydd monterade på
ställagen?

ARBETE I TRUCK, HJULLASTARE
OCH TRAKTOR
31. Är förarstolen reglerbar och fri från
obehagliga stötar och vibrationer?

32. Är reglage
a) bekvämt placerade och lätta att
manövrera?
b) så utformade att förväxling och ofrivillig
aktivering undviks?

33. Är trappsteg och stödhantag
utformade så att på- och avstigning sker
bekvämt och utan halkrisk?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
34. Finns avgasrening i de fall fordonen
delvis används inomhus?

35. Finns rutiner för underhåll och
kontroll av funktioner/säkerhetsfunktioner
på fordonen?

VERKSTAD/SERVICEHALL/
UNDERHÅLLSARBETE
36. Är ordning/städning i verkstaden
tillfredsställande?

37. Är belysningen i verkstaden
tillfredsställande?

38. Är alla utrymningsvägar uppmärkta
och fria från hinder?

39. Är maskiner CE-märkta med samtliga
skydd på plats?

40. Finns punktutsug och anpassad
ventilation där arbetet kräver? T.ex. vid
svetsning.
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
41. Finns och används lyfthjälpmedel för
tunga lyft? T.ex. hantering av däck.

42. Är arbetskorg för personlyft
besiktigad tillsammans med truck?

BEKÄMPNINGSMEDEL:
HANTERING, FÖRVARING OCH
BESPRUTNING
43. Finns skriftlig instruktion för arbete
med bekämpningsmedel?

44. Planeras arbetet så att exponering av
sprutdimma och nybesprutade plantor
undviks?

45. Finns aktuell förteckning över
samtliga bekämpningsmedel?

46. Finns säkerhetsdatablad
tillgängliga för personal som hanterar
bekämpningsmedlen?

47. Används rätt personlig
skyddsutrustning? Se säkerhetsdatablad.
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel
Hög
				
48. Förvaras bekämpningsmedlen på ett
säkert sätt?

49. Finns det en speciell plats med
anpassad ventilation för tillredning av
bekämpningsmedel?

50. Finns absorptionsmedel för eventuellt
spill?

51. Vid sprutning
a) renas tilluften till fordonshytten?
b) används spridarramp som kan styras
från fordonshytten?

52. Kontrolleras och rengörs
sprutningsutrustningen regelbundet och
före service/reparation?

ARBETE I VÄXTHUS
53. Finns fungerande rutiner för att varna
övrig personal om pågående sprutning
eller dimning?
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Kommentar

Ja

54. Används lämpliga skyddshandskar/
förkläde vid arbete med nybesprutade
plantor?

55. Kan ogräsrensning och
inventeringsarbete utföras på
ergonomiskt riktigt sätt?

56. Kan klimatet i växthuset anpassas så
att lämpligt klimat för arbete uppnås?

57. Är alla utrymningsvägar uppmärkta
och fria från hinder?

ARBETE PÅ FRILAND
58. Finns fungerande rutiner för att varna
övrig personal om pågående sprutning
eller dimning?

59. Kan arbete på friland utföras på ett
ergonomiskt riktigt sätt?

60. Finns möjligheter till handtvätt i
närheten?
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Nej

Risk			
Låg Medel

Hög

Kommentar

Ja

närten?

PERSONALUTRYMME

Nej

Risk			
Låg Medel

Hög

Kommentar

61. Finns uppvärmt personalutrymme
med tillgång till handtvätt, toalett och
dusch?

62. Finns separata omklädningsrum för
kvinnor och män?

63. Finns möjlighet att kyla och värma
mat?

64. Finns städrutiner för personalutrymmen?

Övrigt
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