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Riskanalys för Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
Bakgrund 
 
Miljö- och Byggförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), 
Miljökontoret (8 medarbetare) och Bygglovsavdelningen (10 medarbetare). 
Verksamheten är baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens 
byggnader runt om i kommunen men bedrivs också vid inspektioner, 
utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser i hela kommunen. 
 
Syfte 
 
Att i görligaste mån försöka förutse risker i förvaltningens arbete och förebygga 
dem genom att vidtaga åtgärder för att underlätta för medarbetare att hamna i 
situationer där ohälsa kan uppstå. 
 
Mål 
 
En verksamhet fri från tillbud, olyckor och arbetsmiljörelaterade 
missförhållanden. 
 
 
Kompletterande dokument  
 
Denna riskanalys kompletteras av arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöplan, 
handlingsplan vid hot och våld samt krisplan. 
 
 
Revision 
 
Årligen i april 
 
 
Övrigt 
 
Denna analys kompletterar avdelningarnas egna riskanalyser. 
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Riskbedömning 
 

Situation Risk Åtgärd Risknivå 

Hög arbetsbelastning Utmattnings-
symtom 

At anmäler till sin 
chef när 
belastningen blir 
för hög. 
Ag sörjer för en 
god personal- 
försörjning, 
schemaläggning 
och planering av 
arbetets utför-
ande. Vid behov 
utökas 
personalstyrkan. 

Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monotont 
skrivbordsarbete 

Belastningsskador At anmäler till sin 
chef om symtom 
uppstår. 
Ag sörjer för att 
erforderliga 
hjälpmedel finns i 
arbetet samt vid 
behov för kontakt 
med företagshälso- 
vården. 

Medel 
 

Brand i 
arbetslokalerna 

Brandskador Utrymninsgplan 
och brand-
skyddsplan finns 
upprättad 

Låg 

Bristfälliga lokaler 
eller bristfällig 
utrustning 

Sår- eller 
slagskador 

At anmäler till sin 
chef om risker 
upptäcks. 
Alternativt görs 
felanmälan direkt. 
Skyddsombud kan i 
chefens frånvaro 
vid behov stoppa 
arbetet. 
Ag stoppar vid 
behov arbetet och 
tillser att 
felanmälan görs i 
syfte att åtgärda 
risken. 
 

Låg 

Otrygghet när 
externa personer 
vistas i lokalerna 

Kränkning, hot 
eller våld 

Handlingsplan vid 
hot eller våld finns 
upprättad 

Medel 
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Otrygghet vid 
tjänsteutövning 
utanför ordinarie 
lokaler 

Kränkning, hot 
eller våld 

Handlingsplan vid 
hot eller våld finns 
upprättad 

Låg 

Olyckor vid 
förflyttning 

Sår- eller 
slagskador 

Trafikregler följs 
och förflyttning 
utomhus vid 
extrem väderlek 
undviks 

Låg 

Skador vid 
tjänsteutövning 
utomhus eller i 
industrimiljö 
Även i enlighet med 
avdelningarnas 
riskbedömningar. 

Förgiftning, 
brandskador, 
drunkning, 
kylskador, sår- 
eller slagskador 

Tillhandahållen 
skyddsutrustning 
bärs. Upptäckta 
risker anmäls till 
chef och arbetet 
avbryts vid behov. 

Låg 

Skador vid fysisk 
träning. 

Sårskador, slag-
skador, muskel-
skador och 
ledskador 

Iaktta försiktighet Medel 

Skador vid 
räddnings- eller 
släckningsarbete 

Trafikskador, 
brandskador, 
fallskador eller 
drunkning 

I enlighet med 
Räddningstjänstens 
riskbedömning 

Medel 

Konflikter på 
arbetsplatsen 

Otrivsel på 
arbetsplatsen 

At meddelar chefen 
att det finns olösta 
konflikter på 
arbetsplatsen. 
Ag tillser att 
konflikten löses. 
Hjälp finns att få 
hos personal- 
avdelningen och/ 
eller företagshälso-
vården. 

Låg 

Missbruk Påverkan på 
arbetskamraters 
säkerhet eller 
trivsel på 
arbetsplatsen. 
Risk för at hälsa  

I enlighet med 
kommunens 
drogpolicy. 

Låg 

Kränkande 
särbehandling 

Ställande av 
medarbetare 
utanför 
gemenskapen. 

Öppenhjärtigt 
samtal med FC 

Låg 

 
 
at- arbetstagare, ag- arbetsgivare 


