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Ansvar för arbetsmiljön
ÄNTs styrelse har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Båtsektionen styrelse har, inom
ramen för sitt mandat och sina befogenheter, ansvar att tillse så verksamheten i hamnen
bedrivs på ett säkert sätt, löpande undersöka arbetsmiljön och vidta åtgärder för att
förebygga risker, olyckor och ohälsa.
Det mesta som sker inom ramen för Båtsektionens verksamhet utförs som ideellt arbete av
föreningens medlemmar och klassas inte som yrkesmässig verksamhet. Verksamheten
omfattas därför i de flesta fall inte av arbetsmiljölagstiftningen och dess föreskrifter.
Även om medlemmarna inte är anställda så bör arbetsmiljöverkets anvisningar ändå följas,
särskilt vad avser skyddskläder, säkerhetsutrustning och kunskapsspridning om hur risker för
olyckor och ohälsa kan undvikas. För att förebygga olyckor och ohälsa så är det också av vikt
att i någon mån systematiskt undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, åtgärda och följa upp.
Tydlig information är en av de viktigaste delarna i vårt arbetsmiljöarbete.
Tillhandahåller föreningen maskiner, anordningar, verktyg, m.m. så är föreningen ansvarig för
att de har fungerande säkerhetsutrustning och att de som skall använda maskinerna har fått
nödvändig utbildning och att tydliga anvisningar finns tillgängliga.
För anställd personal gäller arbetsmiljölagstiftningen fullt ut varvid arbetsgivaren, dvs
styrelsen, har ett fullt ansvar för personalens arbetsmiljö och att gällande föreskrifter följs.
Detta kan gälla även vid oavlönat arbete om arbete utförs på ett vis som kan liknas vid
yrkesmässig verksamhet. Det kan exempelvis handla om att en person för föreningens räkning
utför arbeten som den normalt utför i sin profession.

Mål
Båtsektionen ska bedriva en verksamhet där vi förebygger olycksfall och ohälsa för de som är
verksamma i föreningens verksamhet och för de som utför arbeten i vår hamn.
Vi ska genom tydlig information förmedla kunskap om risker och riskförebyggande åtgärder.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Den fysiska arbetsmiljön och dess risker ska undersökas regelbundet och följas upp med
handlingsplaner. I handlingsplanen ska det tydligt framgå planerade åtgärder, vem som är
ansvarig, när åtgärden ska vara genomförd och när uppföljning ska ske.
Vid framtagande av handlingsplaner skall läggas särskild vikt vid hur informationen ska nå
personer som är aktiva i verksamheten.

Undersökning av arbetsmiljö och risker sker i första hand på det vis som redovisas här nedan.
Det utesluter inte att andra åtgärder kan behövas om omständigheterna kräver det eller om
verksamheten förändras.
-

Årlig egenkontroll av hamnen med tillhörande åtgärdsplan.

-

Genomgång av särskild checklista inför upptagning och sjösättning.

-

Riskbedömning inför arbeten som inte utgör den löpande driften. Arbeten som ska
utföras av ideellt arbetande personer, anställda eller entreprenad.

Kunskap och information om arbetsmiljö
Kunskap om risker och riskförebyggande åtgärder är alltid av stor vikt för en säker arbetsmiljö.
I en verksamhet där många olika personer deltar mer eller mindre sporadiskt; de kan vara
ovana vid arbetsuppgifter och om arbeten utförs på egna initiativ är det extra viktigt att
anvisningar och information finns lätt tillgängliga.
-

Information om Båtsektionens arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, åtgärdsplaner,
samt instruktioner och anvisningar för ett säkert arbete förmedlas i första hand via
föreningens hemsida.

-

Det ska vara tydligt för alla medlemmar var de kan finna informationen och vart de
vänder sig om det finns oklarheter.

-

På anordningar med särskilda risker skall det finnas tydliga anslag med anvisningar om
hur de används på ett säkert sätt.

-

Inför särskilt riskfyllda aktiviteter såsom sjösättning, upptagning och arbeten som är
utöver den löpande driften, så ska de inblandade informeras om risker och
riskförebyggande åtgärder samt uppmanas att ta del av aktuella riskbedömningar och
handlingsplaner.

-

För arbeten på den egna båten så skall det finnas tydliga anvisningar och regler om
hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt för sig själv och andra.

Föreskrifter som är aktuella för Båtsektionens verksamhet
Arbetsmiljöverkets författningssamlingar ang. lyftanordningar AFS 2003:6 och 2006:6.

