BENGTSFORS
KOMMUN
Personuppgifker
Genomförda

som lämnas

kommer

arbetsmiljöåtgärder

Sammanställning
av
handlingsplaner
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete

att användas
- fysisk

i vårt datasystem.
miljö

År

2020 TLI (Teknik,

Lokalförsörjning

& Interna

tjänster)

Samtliga enheter: Kontinuerlig genomgång
av arbetsmiljö - Vid varje APT genomgång
av arbetsmiIjöförhåIIanden
på arbetsplatsen,
bedömer nya riskobservationer,
tillbud och olyckor utifrån arbetsmiljö,
bestämmer hur och vem
som ska göra något åt bristerna och vem som följer upp.
Enhet

Åtgärd

Covid-19 hantering - Följt krisIedningsgruppens
arbete och anpassat
verksamheten
aktivk utifrån kommunens
föränderliga
behov (matlagning,
distansundervisning,
skyddsutrustning).
Dessutom intern krisledningsteam
med 7 protokollförda
mÖten.
Säkerhet - Byte av en transportramp
mot byggarbetsplats
(Ekhagsskolan)

Måltidsenheten

Buller, oljud - Byte av utrustning
Utrustningar
& material:
inköpt kontorsutrustninq

(Bäckängen),

rutiner för god uppsikt

(Enebacken).

Lagat och bytt, ordnat tvättränna
(Lövåsen)

Covid-19 hantering - arbetat för att skydda personal
personalen är kortsiktigt svårersättlig
utifrån.
VA/ Fjvm/ Renhållning

Säkerhet - Ny trappstege
Nolängen ÅVC

Räddningstjänsten

(Bäckefors),

Hälsa - påbörjat

arbete med ny ventilation

Risk att släckbil
bränsle.

stoppar

pga b?änslebrist

nya farthinder

då

vid

på avloppsreningsverk.
- Rutiner införda för fyllnadsgrad

Covid-19 hantering - Följt krisledningsgruppens
arbete och anpassat
verksamheten
aktivt utifrån kommunens
föränderliga
behov (stöttat vården
med resurser för dels vård och dels materialförsörjning
av skyddsutrustning
och prover vid testning.
Covid-19 hantering
verksamheten
dels
vårdutbildning
och
anpassa lokalerna

- Följt krisledningsgruppens
arbete och anpassat
aktivt genom att alla driföekniker
har genomgått
stöttar vården operativt, och dels genom att verka i och
så som följer av FHM och krisledningsgruppens
riktlinjer.

Säkerhet - inköp av fjärrstyrd gräsklippare
för branta slänter,
ventilationsrum
Franserud för ökad säkerhet vid tillsyn.

gata park

Trygghet - Installation i Buma av "Tag-system"
att minska obehörigt inträde.

till verkstad

Ergonomi - byte av tak på två objekt som medför
skifta enstaka takpannor.
Åföärder

mot pandemin

Minska risken för kontamination
av brandrök/brandgaser
via luftrör och hud.
Fortsatt arbete med Konceptet "Friska Brandmän". 2020 låg fokus på den
direkta hanteringen efter larm och övning. Rutiner är implementerade.

Lokalvård

Fastighet

vattenverk

(Kanalgården),

som

inte

genomförts
Åtgärd

Enhet

- fysisk

Måltidsenheten

på

Solbacken

(Bengtsforshus)

VA: Utredning svavelväteförekomst
VA: Utredning skummande
bassänger
Renh: Besiktning hjullastare

VA/ Fjvm/ Renhållning

och kontor för

behov av att

miliö

-

Duschmöjighet

minskat

byggt ett nytt

Motivering
Planerat

i Bengtsforshus

2021

. Under utredning, pågår
Åtgärdas under 2021
Åtgärdas under 2021

E-post

Telefon

Fax

Hemsida

Bengtsfors kommun

kommun@bengtsfors.se

0531-526000

0531-i2452

www.bengtsfors.se

Postadress

Besöksadress

Otganisalionsnr

Box 14
666 21 Bengtsfors

Majbergsvägen 1

212000-1470

BENGTSFORS
KOMMUN
Personuppgifter

som

lämnas

kommer

Sammanställning
handlingsplaner
systematiskt

att användas

Ser över trägolv
för lättare
Lokalvård

livslängd

arbetsmiljöarbete

i vårt datasystem.

och behandling

lokalvård

golv

Pågår

och längre

Ekhagsskolan,

Kolargården

framflyttas

pga pandemi.

av golven.
Pågår,

Ommöblering
Minska

av

gällande

(Franserud)

fallrisk

skapa

vid byten

av

men vissa

rum är för små för att

bra arbetsytor.

Inventering

pågå;

beIysningsarmaturer.
Besvär

vid gräsklippning

och

Projekt

snöröjning
vid Björkåsens
parkeringsplats.
Fastighet

gata

park

Buma

uppstädning

och röjning

inom-

Pågår,

och utomhus.

- byte till nyare
(hjullastare)

Risk för arbetsmiljöproblem
skumanvändning

Räddningstjänsten

övning

dock

utomhus;

Trafiksäkerhet
arbetsfordon

under

för mer ordnad

kvarstår

delat

mycket

ansvar

att göra

mellan

Energi,

VA, fastighet/gata/park.

Budget
2021 .

tilldelad,

Utreder

andra

kommer

Bengtsfors

att inköpas

om

används

på metoden.

2021

parkeringsmiljö.

skarpt

Skum

utan

är negativ

mot vatten

lämpliga

med förhöjt

metoder,

ev byta

lågtryck.

för mi5ön.

Genomförda

arbetsmiljöåtgärder

- psykosocial

miliö

År
2020

TLI (Teknik,

Lokalförsörjning

& Interna

tjänster),

forts

Åtgärd

Enhet

Träffa

personalen

Samtliga

Måltidsenheten

-

APT:er

hållna,

10 st, hög tillgänglighet

samtal,

samtliga

medarbetarsamtal.
Trygghet
VA/ Fjvm/

Renhållning

gata

Åtgärder
Enhet

Bilaga:

-

uppföljning

av rutiner

vid ensamarbeten

Fortsatt

uppföljning

av rutiner

för att undvika

En organisationsänring

park

som

inte

att tydliggöra

genomförts

- psykosocial
Atgärd

samtliga

roller

är gjord

i arbetsledningen

i kommunhuset

för driföekniker,

detta

för

och öka effektivitet.

miljö

handlingsplar,er

kommun@bengtsfors.se

Telefon
053i-526000

Postadtess

Besöksadtess

Otganisalionsnt

Box 14

Majbergsvägen

kommun

666 21 Bengtsfors

övertidsarbete.

Motivering

E-post

Bengtsfors

vid W/ARV.
(onödigt)

Trygghet
och säkerhet
- Fick ett eget personalutrymme
som ej är tillgängligt
för externa besökare.

Lokalvård
Fastighet

och hälsa

Fortsatt

1

212000-1470

Fax

Hemsida

053i-12452

www.bengtsfors.se

