Handlingsplan –

Begäran AML kap 6, §6a Lillmon

Bedömning
1 = Begränsad risk, acceptabel utan åtgärd.
2 = Åtgärd rekommenderas.
3 = Åtgärd nödvändig.
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Beskrivning

Datum:
Arbetsplats:
Bedöm
-ning

20170330
Lillmons skola

Åtgärder

Ansvarig

Misstanke om fukt i
Misstanke om fukt i
3
lokalerna samt olyckrisk
lokalerna, golvmatta har
vid golvmatta som lossnat lossnat från golv.
Orsakar hälsobesvär för
astmatiker samt risk för
fallolycka

Fuktmätning ska göras i
alla lokaler på Lillmons
skola samt Krabban och
Vita Villan. Manuell
fuktmätare kommer
användas. Golvmattan ska
limmas åter (bytas vid
behov) för att undvika
fallskador.

Fastighetsc
hef/
fastighetsskö
tare

Problem med Silverfiskar i Silverfiskar förekommer 3

Upphandlat

Klart när

Fuktmätningen
påbörjas
manuellt under
första veckan i
april. Vid behov
av åtgärder
kontaktas rektor
snarast för dialog
tillsammans med
fackliga
företrädare. Vid
ej uppkommer
fukt åtgärdas
golvmattan som
släppts senast
20170430.
Fastighetsc Beställningen

Uppföljning

Genomför
d
(X)

lokalerna
Upplevs obehagligt och
ohygieniskt

i byggnaden i stort.

saneringsbolag får i
uppdrag att åtgärda
olägenheten med
silverfiskar.

hef ansvarar
för
beställning
av tjänsten

Luftkvalité/ventilation och Behov av att undersöka 3
klimat
luftkvalité/ ventilation
Upplevs som besvärande och klimat. Vid behov
vidta åtgärder för att
komma till rätta med
problem.

Mätningar av koldioxidhalt Fastighetsc
och temperatur genomförs. hef/fastighet
sskötare
Vid behov, utifrån resultat, ansvarar för
mätningarna.
handläggs framtida
åtgärder av rektor,
fastighetschef samt
Rektor
skyddsombud.
ansvarar för
att kalla till
avstämnings
möte i juni.

Buller/akustik
Upplevs som höga
ljudvolymer

Behov av att vidta
åtgärder för att få ner
ljudvolymer

3

Inköp av ljuddämpande
plattor görs.

Avloppslukt i korridor
Upplevs otrevligt

Avloppsdoft från
renslucka i korridor.

2

Rensluckan ska tätas
ytterligare och undertryck
på ventilationen gör att
doften av avlopp uppstår.

görs under första
veckan i april,
önskemål till
företaget om så
snabb hantering
som möjligt
kommer framgå.
Mätningarna
påbörjas snarast
(pågår i 2
månader).
Rektor kallar till
möte med
fastighetschef,
fastighetsskötare
samt
skyddsombud för
att gå igenom
resultatet i början
av juni.
Klart innan
vårterminens slut
2017.

Fastighetsc
hef beställer
dessa.
Fastighetss
kötare
installerar.
Fastighetsc 20170417
hef/Fastighet
sskötare

