
Sida 1 av 2 

Riskbedömning med handlingsplan 
Vid riskbedömning ska risken för ohälsa och olycksfall bedömas. Grön – obetydlig risk, Gul – sannolik risk för ohälsa/olycksfall, Röd – allvarlig risk för ohälsa/olycksfall 
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