
 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 
PERSSONS ÅKERI I SVENLJUNGA AB 

 
Policy: 

Det skall vara allas gemensamma mål att vi inte skall skadas eller på något annat sätt må 
dåligt på Perssons. Det är VD´s yttersta ansvar men det skall också vara ett delat ansvar så 
att vi gemensamt kan hitta lösningar eller hjälpmedel som ser till detta! Vi skall hjälpa och 
stötta varandra, undvika stress så mycket som möjligt. Alltid tänka att arbetskamraten gör 
så gott han kan, alla är bäst på något! Må inte dåligt på jobbet utan att berätta, om man 
inte vill säga vad det gäller är det helt ok att säga att allt inte är på topp, det underlättar 
för ledning och arbetskamrater att kunna hjälpa eller bara ha förståelse.  

Riskbedömning: 

Förutom den dagliga kontakten skall det även vara ett möte första tisdagen i mars och 
september där vi skall diskutera och dokumentera eventuella risker som vi kommit i kontakt 
med senaste halvåret. Om någon ny typ av risk för skada eller liknande dyker upp dels i 
det dagliga arbetet men även för enskilda projekt skall detta meddelas VD omedelbart 
för direkt åtgärd och även för att meddela andra medarbetare. Det skall finnas personer 
som är ansvariga för sitt område.  

 

Grustransporter:  Peter Persson 

Liftdumper:   Anders Boström 

Lastväxlare:   Christoffer Börjesson 

Lastmaskin/fastighet: Joey Boonchado 

 

Risker 
Se till att vid påfyllning av oljor och andra vätskor i fordonen skall det alltid finnas 
uppsamlingskärl tillhands för att lätt åtgärda spill. 

Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av koncentrerat tvättmedel och 
andra kemikalier. Saneringsmedel finns i fastighet. 

 

Behållarna som det blandade tvättmedlet blandas i skall alltid vara placerade på 
uppsamlingskärlen som de står på. Vid eventuellt läckage finns tillräckligt utrymme för att 
ingen kemikalie skall nå brunnar eller rinna ut ur tvätthall/smörjhall. 

 

För att förhindra klämskador följ alltid anvisningar från leverantör av lastväxlare/liftdumper. 
Även diskussioner mellan kollegor och ledning är ett måste så snart man ser eller 
upptäcker något som kan skada oss själva eller andra i vår omgivning. 
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Vid tömning av containers se alltid till att det finns möjlighet att snabbt förflytta sig så att 
det inte finns någon risk att man får fallande avfall på sig. Använd hjälmen som ligger i 
hytten i varje lastbil vid öppning av containers med risk för fallande material. 

 

Handlingsplan: 
Vid varje halvårsmöte skall det vid nya risker/skador tas fram en handlingsplan hur vi i 
framtiden skall undvika dessa. De som är ansvariga för sitt arbetsområde skall genom 
diskussion med alla meddela om det dykt upp någon ny risk eller potentiell risk som kanske 
kan spegla över på något annat ansvarsområde. Handlingsplanen skall dokumenteras 
och sättas i en pärm som alla anställda och inhyrd personal har tillgång till. 

Åtgärd: 

Varje åtgärd som är gjord för att minimera risken för skada/sjukdom skall dokumenteras 
och sättas i pärm som alla anställda eller inhyrd personal ha tillgång till. 

 

 

Ring ALLTID 112 vid större utsläpp eller olycka med personskador! 
Vid mindre utsläpp eller olycka ring Jesper Persson 070-6261434 för råd! 

 

 

 

 

 

Detta är ett levande dokument som ändras när så behövs! 
 
 
 
 
 


