Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder
Orsak till riskbedömning

Samlokalisera Limhamns mötesplats med annan
HVOF verksamhet på Mathildenborg

Verksamhet som berörs

Mötesplatsen, restaurang, korttid, hemsjukvård och
växelvården

Resultat av Riskbedömning
Undersöka – risker och riskkällor

Personer/grupper som berörs

Medarbetare i resp. verksamhet (se rutan tv) som har
Mathildenborg som arbetsplats

Handlingsplan
Allvarlig
risk

Annan
risk

Risk för störningar för Mötesplatsen – leverans av
hjm dagligen, lev av arbetskläder två ggr veckan samt
övriga varuleveranser

x

Risk för störning för de medarbetare som har kontor
i utrymmet utanför hissen – människor som pratat
och fikar utanför deras dörrar samt de som knackar
på

x

Risk för smitta – risktvätt i utrymmet utanför hissen
samt vid hjm leverans

x

Risk för att vi inte kan ta emot patientbesök ex vis
vid utprovning av rollator. Behöver kunna vara lite i
fred vid utprovning. Lämnar ”lilla kontoret” bredvid
entrén som idag är för utprovning till kontor för
mötesplatsens medarbetare
Risk för att möteslokalerna blir för få

x

x

Åtgärder

Klart datum

Uppföljning

3 juli 2020

30 nov 2020

3 juli 2020

30 nov 2020

EC
3 juli 2020
rehabilitering/
hemsjukvård
EC
3 juli 2020
rehabilitering/
hemsjukvård

30 nov 2020

Berörda EC

30 nov 2020

Att tänka på vid ombyggnation. Diskussion
Berörda EC
mellan EC kring förslagen till ombyggnation
från byggföretaget. Fast vägg med automatisk
dörr vore det bästa.
Att tänka på vid ombyggnation. Diskussion
Berörda EC
mellan EC kring förslagen till ombyggnation
från byggföretaget. Fast vägg med automatisk
dörr vore det bästa.
Besökare till aulan hänvisas till andra
utrymmen – bl.a. korridoren för fika och
även till ingången direkt till aulan istället för
huvudentrén.
Utrymmet för risktvätt och hjälpmedel
behöver avgränsas. Att tänka på vid
ombyggnation.
Ev kan utrymmet utanför kontoren och
hissen användas. Att tänka på vid
ombyggnation. Fast vägg med automatisk
dörr vore det bästa då det skapar ett rum.
Behöver ha ett bra bokningssystem eller schema.
Börja titta på lokalerna som har fönster i

Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder

Ansvarig

31 aug 2020

30 nov 2020

källaren (står frys idag) för ombyggnation till
avskilda mötesrum

Risk för minskad tillgänglighet för de som vill
besöka mötesplatsen vid stängd entré (tagg)

x

Risk för osämja kring utemiljön.

x

Risk för osämja eller vantrivsel pga otydlighet kring
ansvar för städ, teknik och andra gemensamma
kostnader samt ordning i gemensamhetsutrymmen
Mindre lokaler till mötesplatsens verksamhet innebär
att keramik- och vävverksamhet med berörd
personal har flyttats till andra lokaler. Dessa
personalförändringar kan ge psykososocial stress för
alla medarbetare på Limhamns mötesplats
Brist på möjlighet för mötesplatsens medarbetare att
låsa in värdesaker och hänga av kläder vid delat
personalrum med städerska

x
x

x

Se över möblering i konferensrum 4, så det
blir mindre eller flexibel bordsyta
Dialog och översyn chefer emellan om vilka
öppettider huvudentrén ska ha (både med
hänsyn till tillgänglighets- och
säkerhetsaspekter) och ev bemanning av
mötesplatsernas medarbetare i kontoret
bredvid entrén
Ansvarsfördelning verksamheter emellan.
Dialog EC emellan.

Berörda EC

3 juli 2020

30 nov 2020

Berörda EC

31 aug 2020

30 nov 2020

Kontakt med serviceförvaltningen och
lokalsamordnare kring att fräscha upp och
tillgängliggöra trädgårdsytor
Tydliga ansvars- och kostnadsfördelningar.

Berörda EC

31 aug 2020

30 nov 2020

Återkommande husmöten.
Kontinuerlig dialog mellan berörda
medarbetare och SC/EC.

EC
mötesplatser

3 juli 2020

30 nov 2020

EC
mötesplatser
och
kostenheten

3 juli 2020

30 nov 2020

Dialog mellan kostenhetens och
mötesplatsens chefer. Finns ev skåp i
källaren.

Deltagare vid riskbedömningen:

Genomförd datum:

Eija Örberg, EC; Åsa Hallén, EC; Susanne Holmberg, EC; Jolanda van Vliet, EC; Paul Dahl, EC; Catharina Hansson, SC; Ylva Milstam, SC;
Elin Hansson, SC; Elisabeth Benediktson, SC; Zenitha Forsberg, medarbetare MP; Marie Kapos, kommunal; Margareta Johansson, Vision;
Vesna Habul Bulut, Vårdförbundet; Björne Lantz, Sveriges arbetsterapeuter; Ann Hedman, Fysioterapeuterna

7 maj 2020
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Behöver
riskbedömningen tas
upp i Samverkan?

Information på arbetsplatsträff datum:

APT Mötesplatser (MP): 19 maj 2020
APT Kostenhet: 26 maj 2020
APT korttid (HSL/SOL): 20 maj 2020 och 10 juni 2020
APT hemsjukvård: 20 maj 2020
APT växelvård: 13 maj 2020

Ja
Datum

Avdelningsråd HoF
20 maj 2020
Förvaltningsråd
HVOF 3 juni 2020

Ansvarig chef

Skyddsombud

Jolanda van Vliet, EC HoF mötesplatser

Marie Kapos, Kommunal

Åsa Hallén, EC Ordbo rehab

Margareta Johansson, Vision

Susanne Holmberg, EC Säbo växelvård

Vesna Habul Bulut, Vårdförbundet

Paul Dahl, EC Ordbo korttid

Ann Hedman, Fysioterapeuterna

Eija Örberg, EC Ordbo restaurang/kostenhet

Björne Lantz, Sveriges arbetsterapeuter

Ylva Wistam, SC Säbo hemsjukvård
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