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Checklista för krematorium 
 

Datum för genomgång: 
 
 

Listan baseras på följande föreskrifter 
 

 AFS 1997:7  Första hjälpen och krisstöd 
AFS 1982:3 Ensamarbete 
AFS 1988:4 Blybatterier  
AFS 2001:1  Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:3  Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2002:1  Användning 
av trycksatta anordningar 
AFS 2003:6  Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
AFS 2004:3  Stegar och arbetsbockar 
AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker  
AFS 2005:3  Besiktning av trycksatta anordningar 
AFS 2005:16 Buller 
AFS 2006:4  Användning av arbetsutrustning 
AFS 2006:5  Användning av truckar 
AFS 2006:6  Användning av lyftanordningar och lyftredskap 
AFS 2007:5  Gravida och ammande arbetstagare 
AFS 2008:3  Maskiner 
AFS 2009:2  Arbetsplatsens utformning 
AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning 
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2012:2 Belastningsergonomi 
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar 
Riskbedömningsmall krematorieverksamhet -
http://skkf.se/sites/default/files/editorial/riskbedomningsmall_kremverk_2018_-
_skrivbar.pdf 
 

Krematorium:  
 
 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skkf.se/sites/default/files/editorial/riskbedomningsmall_kremverk_2018_-_skrivbar.pdf
http://skkf.se/sites/default/files/editorial/riskbedomningsmall_kremverk_2018_-_skrivbar.pdf
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 Grundläggande säkerhet Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar 
för att det 
blir gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll 
utfört 
datum 

1 Finns det: 
Rutiner för beredskap vid 
olyckor? 

        

 a) Första hjälpen, 
utbildad personal? 

        

 b) Är första förband 
tillgängligt? 

        

2 Försöker ni alltid vara 
minst två personer vid 
riskfyllt arbete?   

        

3 Är ordningen på 
arbetsplatsen 
tillfredsställande? 

        

4 Ser ni till att åtgärda de 
ställen där det finns risk 
att halka? 

        

5 Är alla trappor, ramper 
tillfredsställande och 
försedda med ledstänger, 
skyddsräcke el. liknande?  

        

6 Om stegar används är de 
typgodkända och har 
någon form av 
halkskydd?  

        

7 Används skyddsskor eller 
skyddsstövlar?   

        

8 Finns skyddskläder – t.ex. 
förkläden eller overaller? 
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 Grundläggande säkerhet Ja Nej  Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar 
för att det 
blir gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 

9 Finns det personliga 
hörselskydd som är 
anpassade till det buller 
de ska skydda emot?  

        

10 Finns täta andningsskydd 
med rätt sorts filter?  

        

11 Används skyddsglasögon 
vid hantering av 
städmedel och 
kemikalier? 

        

12 Finns det tempererad 
ögondusch eller 
ögondusch som kan spola 
minst i 15 min? 

        

13 Används lyftanordningar 
till tyngre bördor? 

        

14 Har alla anställda fått 
information om hur man 
med hjälp av god 
arbetsteknik kan 
förebygga skador? 

        

15 Kan arbetstagaren utföra 
arbetet tillräckligt nära 
kroppen t.ex. vid lyft? 
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 Grundläggande säkerhet Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll 
utfört 
datum 

16 Genomförs riskbedömningar 
när någon är gravid? 

        

17 Finns det någon introduktion 
och instruktioner för 
nyanställda? 

        

18 Förekommer stress på 
arbetsplatsen? 

        
 
 
 

19 Är nödutgångar fria?         

20 Finns risk för inbrott eller 
skadegörelse i lokalerna? 

        

21 Finns risk för förväxling av 
avliden person eller aska? 

        

22 Finns risk för platsbrist eller 
överbeläggning av avlidna? 

        

23 Är belysningen anpassad för 
arbetet? 
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 Grundläggande säkerhet Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll 
utfört 
datum 

24 Förekommer det att 
temperaturen i lokalerna 
överstiger 35 grader? 

        

25 Förekommer besvärande 
buller? 

        

26 Är ventilationen i lokalerna 
tillfredsställande? 

        

27 Hur säkerställer ni att det inte 
läggs farliga föremål i kistan 
vid t.ex. visning? 
(Se riktlinjer för 
krematorieverksamheten, 
2016) 

        

28 Finns hygieniska risker om 
öppna bårar förvaras i 
lokalerna?  
 

        

29 Finns risk för 
belastningsskador, 
klämskador eller halkrisk vid 
ut- och omlastning av kista?  
 

        

30 Finns risk för vältande 
katafalk/kistvagn?   
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 Ensamarbete Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 

31 Förekommer det 
ensamarbete? 

        

32 Finns det rutiner kring 
ensamarbete? 
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 Arbete och underhåll av 
teknisk utrustning 

Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll 
utfört 
datum 

33 Maskiner, verktyg och annan 
utrustning som används,  
är de i gott skick? 

        

34 Känner alla till maskinernas 
skötsel- och 
säkerhetsanvisningar?  

        

35 Finns det rutiner för 
kontinuerlig kontroll och 
förebyggande underhåll av 
maskiner och utrustning? 
 

        

36 Finns fullständig teknisk 
dokumentation över 
anläggningens samtliga delar, 
inklusive bruksanvisning/drift- 
och underhållsinstruktioner på 
svenska? 
 

        

37 Finns det minst en certifierad 
pannskötare inom 
anläggningen? 
 
(AFS 2017:3 Användning och 
kontroll av trycksatta 
anordningar) 
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 Laddning av batterier och 

eltruckar 
Ja Nej Inte 

relevant 
Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll 
utfört 
datum 
 

38 Vid laddning av batterier, 
följs då gällande 
föreskrifter?  

        

39 Vid laddning av el-truckar: 
a) Finns det anvisningar 

för hur de ska laddas? 
 

        

 b) Följs anvisningarna?         

40 Finns det en fungerande 
ögondusch vid 
batteriladdningsstationen? 
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 Personalutrymmen 
 

Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

41 Finns det uppvärmt 
omklädningsrum med 
tillgång till dusch och 
toalett? 

        

42 Finns det skilda 
omklädningsrum för 
arbets- och gångkläder om 
arbetet är mycket 
smutsigt? 

        

43 Finns det separata 
omklädningsrum för 
kvinnor och män? 

        

44 Har alla anställda tillgång 
till ett låsbart skåp? 

        

45 Finns matrum/pentry 
med lämplig möblering? 

        

46 Finns det möjlighet att 
värma mat och dryck? 

        

47 Finns det tillgång till 
vilorum? 
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 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 
 

Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar  för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

48 Finns det tillgång till 
gällande arbetsmiljöregler 
i arbetsmiljölagen samt 
föreskrifter? 

        

49 Genomförs det 
regelbundna skyddsronder 
minst 1gg/år? 
 

        

50 Upprättas det en skriftlig 
handlingsplan för att 
förbättra miljön? 

        

51 Dokumenteras alla tillbud?         

52 Dokumenteras och utreds 
alla olycksfall? 
 

        

53 Finns det skriftliga 
instruktioner för alla 
riskfyllda moment?  
 

        

54 Anmäls allvarliga olycksfall 
till Arbetsmiljöverket? 
 

        

55 Anmäls arbetsskador och 
arbetssjukdomar till 
Försäkringskassan? 

        

56 Anlitas företagshälsovård?         

57 Har ni arbetsplatsträffar?         
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 Utbildning Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

58 Har alla anställda den 
utbildning som 
arbetsuppgifterna kräver? 

        

59 Känner personalen till 
vilka risker som finns vid 
olika arbetsmoment? 

        

60 Utbildas personalen 
regelbundet om kemiska 
hälsorisker och andra 
arbetsmiljöfaktorer som 
är viktiga på 
arbetsplatsen? 
 

        

61 Har personalen fått 
utbildning: 
a) I hantering av 

kemikalier? 
 

        

 b) I högtryckstvätt?         

 c) Hjärt- och 
lungräddning (HLR)? 
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 Utbildning  Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

62 Vid användning av el-
truckar, har alla 
truckförarutbildning och 
arbetsgivarens tillstånd att 
köra? 

        

63 Har arbetsgivare och 
närmsta chef  tillräckliga 
arbetsmiljökunskaper? 

        

64 Finns det möjlighet att 
undvika ensidiga 
belastningar, tunga eller 
andra icke ergonomiska 
arbeten genom 
arbetsrotation? 

        

65 Planeras det för en bra 
arbetsmiljö vid om- och 
nybyggnad? 

        

66 Är lokalt/regionalt 
skyddsombud delaktig i 
planeringen vid om- och 
tillbyggnad? 
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 Brand och säkerhet Ja Nej Inte 
relevant 

Är risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

67 Är brandutrustningen 
anpassad till 
arbetsplatsen?  

        

 a) Är den tillgänglig?         

 b) Är den i fullgott 
skick? 

        

68 Vet personalen var den 
finns och kan de använda 
den? 

        

69 Har ni haft brandövning 
och brandsyn? 
 

        

70 Anlitas behörig personal 
vid alla elinstallationer? 
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 Organisatorisk och social arbetsmiljö  
 

Ja Nej Inte 
relevant 

Är 
risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

71 Finns ett fungerande SAM som även 
innehåller en arbetsmiljöpolicy som 
omfattar organisatorisk och social 
arbetsmiljö? 

        

72 Finns rutiner för att undersöka och 
bedöma risker som kan förekomma 
inom organisatorisk och social 
arbetsmiljö? 

        

73 Finns rutiner och handlingsplaner för 
att åtgärda och följa upp 
organisatoriska och sociala 
arbetsmiljörisker? 

        

74 Har chefer och arbetsledare 
tillräckliga kunskaper 
i hur man hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning? 

        

75 Har chefer och arbetsledare 
tillräckliga kunskaper i hur man 
förebygger och hanterar kränkande 
särbehandling? 

        

76 Har chefer och arbetsledare 
tillräckliga kunskaper i hur man 
hanterar konflikter på arbetsplatsen? 

        

77 Har chefer eller arbetsledare rimliga 
förutsättningar för att bedriva ett bra 
arbetsmiljöarbete (exempelvis genom 
att arbetsgivaren erbjuder 
kompetensutveckling, tillhandahåller 
en rimlig arbetsbelastning och ett 
hanterbart antal underställda 
medarbetare)? 
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 Organisatorisk och social arbetsmiljö  Ja Nej Inte 
relevant 

Är 
risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

78 Finns det särskilda åtgärder för att 
motverka arbetssituationer som 
upplevs som starkt psykiskt 
påfrestande? 

        

79 Har arbetstagarna tillräckliga 
kunskaper om vilka arbetsuppgifter 
som de ska utföra? 

        

80 Har arbetstagarna tillräckliga resurser 
för att uppfylla kraven i arbetet och 
nå sina mål? 

        

81 Har arbetstagarna möjlighet att 
prioritera och få hjälp med 
prioriteringar vid arbetsanhopningar? 

        

82 Vid starkt psykiskt påfrestande 
arbeten eller arbetsmoment har 
arbetstagarna möjlighet till 
avlastning, handledning eller annat 
stöd? 

        

83 Hinner arbetstagarna utföra sina 
arbetsuppgifter under 
normalarbetstiden? 

        

84 Vid arbetsanhopningar, 
schemaläggning eller dylikt; har 
arbetstagarna tillräckliga möjligheter 
till återhämtning? 

        

85 Finns det en policy eller dylikt mot 
kränkande särbehandling? 
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 Organisatorisk och social arbetsmiljö  
 

Ja Nej Inte 
relevant 

Är 
risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

86 Finns det rutiner för att informera 
medarbetarna om denna policy? 

        

87 Finns det en handlingsplan för 
hantering av trakasserier och sexuella 
trakasserier? 
(Diskrimineringslagen kap. 2, 3 §) 

        

88 Framgår det ur 
handlingsplanen/policyn vem man 
kan vända sig till och vem som tar 
emot informationen om kränkande 
särbehandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier? 
 

        

89 Framgår det ur 
handlingsplanen/policyn vem den 
utsatte kan få hjälp av under och efter 
utredningen? 
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 Ugn och filter Ja Nej Inte 

relevant 
Är 
risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

90 Finns risk för att införningsutrustning 
fastnar så att ugnsluckan inte kan 
stängas och att rökbildning eller 
brand kan bli konsekvensen? 
 

        

91 Finns risk med för låg eller hög 
temperatur vid insättning? 

        

92 Finns risk för att ugnsluckan blockeras 
i öppet läge om kista av felaktig 
dimension sätts in? 

        

93 Finns risk för antändning av kistan i 
för tidigt skede om kistmaterialet 
avviker från godkända material? 

        

94 Finns evakueringsfläkt i ugnsrummet?         

95 Finns risk för att höjden på 
utrakningsluckan kan vara för låg eller 
hög? 

        

96 Används visir eller skyddsglasögon 
som skydd för främmande föremål 
eller hetta i ögonen vid utrakning? 

        

97 Finns risk för förväxling av askor och 
urnor? 
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Ugn och Filter 

Ja Nej Inte 
relevant 

Är 
risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

98 Finns risk att andas in heta 
dammpartiklar och att snubbla när 
man bär den heta askan och därmed 
få het aska över sig? 

        

99 Är askberedaren försedd med 
punktutsug för att undvika damm i 
arbetsmiljön? 
 

        

100 Finns risk för kvicksilverutsläpp om 
inte filtret är helt och tätt? 

        

101 Finns risk för att farliga 
dammpartiklar kan förekomma i 
luften vid filterunderhåll och 
materialhantering? 

        

102 Finns risk för att få vätskan från 
rökgaskylningen på bar hud eller i 
ögonen? 
 

        

103 Finns risk för att få kondensatvätska 
från gasanalysatorn? (Denna vätska 
är mycket sur, ca ph2, och innehåller 
kvicksilver) 

        

104 Finns risk för filterbrand vid 
temperaturer över 180? 

        

105 Finns risk för att locket till 
rökgaskylaren kan vara kokhet? 
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 Övrigt Ja Nej Inte 
relevant 

Är 
risken 
allvarlig 
(J/N) 

Vad ska göras Vem 
ansvarar för 
att det blir 
gjort? 

När ska 
det vara 
klart? 

Kontroll  
utfört 
datum 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


