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Syfte 

Att förbättra skyddet mot skador på person och egendom vid utförande av arbete eller annan 

verksamhet inom Piluddens område genom ett systematiskt arbete med att identifiera brister och 

risker som kan leda till skada.  

Arbetet skall ske systematiskt och vara långsiktigt enligt en uppgjord plan, dokumenteras och följas 

upp avseende utförande. 

Omfattning 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall omfatta fasta och flyttbara anläggningar såsom bryggor, 

hus och fordon. Vidare skall viktiga arbetsmoment i klubbens verksamhet ingå såsom 

sjö/torrsättning, bomisättning/upptagning och av/påmastning. I det systematiska arbetsmiljöarbetet 

ingår också hantering av incidentrapporter. 

Ansvar 

Styrelsemedlem med ansvar för arbetsskydd och miljö har övergripande ansvar och rapporterar och 

föredrar inför styrelsen. 

Respektive verksamhetsansvarig inom styrelsen ansvarar för genomförande av planerade 

inspektioner inom den verksamhetsansvariges område, till exempel hamn eller varvsområde. Denne 

sammanställer protokoll över genomförd inspektion / genomgång med tydligt angivande och 

beskrivning av upptäckta brister och/eller risker och ger förslag på åtgärder. 

Incidentrapporter skickas in av medlemmar eller arbetsledare via klubbens kontaktformulär på 

hemsidan eller på annat sätt och vidarebefordras till den som har arbetsmiljöansvar som 

sammanställer och föreslår åtgärder. 

Beslut 

Beslut för åtgärd tas i styrelsemöte. Åtgärder som kräver beslut i medlemsårsmöte på grund av 

omfattning, kostnad eller större påverkan på föreningens verksamhet presenteras och beslut sker 

därstädes. 

Beslut och dokumentation protokollföres och sparas i mapp i Dropbox. 

Kostnader 

Vid beslut om åtgärd skall en kostnadsuppskattning presenteras och en budget godkännas av 

styrelsen. Större åtgärder kan behöva inrymmas först under kommande budgetår i fall av att 

budgetutrymme saknas inom innevarande år. I arbetsskyddets intresse skall dock åtgärder prioriteras 

och utföras skyndsamt. 

Åtgärd 

Efter beslutad åtgärd sker utförandet under ledning av respektive områdes- / verksamhetsansvarig 

som även dokumenterar och rapporterar att arbetet slutförts. 

Tidsplan och frekvens av inspektioner 

Inspektion skall genomföras en gång om året av minst ett verksamhetsområde. Incidentrapportering 

sker på förekommen anledning. 


