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Riskanalys för bygdegårdens verksamhet  
Bygdegårdar påverkas av både intern och extern verksamhet. När vi öppnar upp vår egen verksamhet och för externa arrangemang behöver vi 

känna oss trygga med att vi har en strategi för hur vi coronasäkrar i största mån. Bygdegårdsföreningen ska vara en trygg plats att vara 

funktionär i. Att genomföra riskanalys inom verksamheten handlar om att både se över smittspridning i samband med uthyrning och inom den 

egna verksamheten.  

För att veta vilka insatser som vi är i behov av behöver vi ta reda på var riskerna kan uppstå. Varje verksamhet har sina förutsättningar och 

faktorer som påverkar vilka möjligheter vi har att bedriva verksamhet under coronapandemin. Det är därför bra att gå igenom hur vi kan bli 

utsatta för risk för smittspridning inom verksamheten, identifiera var det kan ske och vem det påverkar.  

Föreningen har rätt att säga nej till arrangemang som bryter mot restriktioner eller medför smittorisk i den egna verksamheten, föreningen har 

också rätt att bedriva verksamhet om de följer nationella och lokala rekommendationer som finns och ser till att det finns en planering för hur 

det kan ske med minimerad smittorisk. 

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken 

• Ta reda på aktuella nationella råd och restriktioner 

• Genomför en riskbedömning 

• Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till aktiviteter. 

• God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. 

Detta är särskilt viktigt vid ingång och utgång, i toalettområden och på matställen. 

• Information om allmänna hygienråd så som att tvätta händerna och hålla avstånd, undvika trängsel (t.ex. affischer) 

Guiden är ett exempel på hur en riskanalys kan gå till. En mall finns i materialbanken på hemsidan där er förening kan fylla i egna områden, 

riskfaktorer och insatser för att minimera risker.  
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Område som utgör risk och 

för vem  

Riskfaktor Insats för att minimera risk Anteckningar 

För funktionärer, anställda, 

övriga som kan omfattas av 

verksamheten. 

Identifiera i vilken situation eller del 

av verksamheten som det finns 

riskfaktorer att kunna smittas.  

• Risk för bygdegårdens 

funktionärer att blir smittade 

genom kontakt i lokal och 

verksamhet 

• Ge tydlig information om att 

stanna hemma vid symptom.  

• Justera eller byt ut aktiviteter 

om det behövs.  

• Tillhandahåll munskydd och 

handskar vid behov. Köp 

eventuellt in städtjänst för 

minskad risk för funktionärer. 

• Utvärdera vilka möten som är 

nödvändiga att genomföra 

fysiskt. Går det genomföra via 

telefon, digitalt, utomhus 

istället?  

 

För funktionärer, anställda, 

övriga som kan omfattas av 

verksamheten i sitt uppdrag. 

Identifiera vem som blir exponerad, 

tillhör någon en riskgrupp.  

• Risk för att smitta når 

riskgrupper, funktionärer inom 

verksamheten.  

• Funktionärer som ingår i 

riskgrupp bör undvika delar av 

verksamheten som utgör risk för 

exponering. 

• Diskutera hur rutiner ser ut, 

vem som bör utföra dessa 

utifrån riskgrupp.  
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Uthyrning och arrangörer 

Vad ser vi för risker vid uthyrning 

och externa arrangemang.  

• Arrangören/hyresgästen bryter 

mot restriktioner och 

rekommendationer 

• Besökare och deltagare utsätts 

för smittorisk 

  

• Ge guiden Riskanalys för 

hyresgäster för att bidra till 

större förståelse för smittsäkrare 

arrangemang.  

• Diskutera restriktioner och råd 

som finns och hur arrangören 

följer dessa. 

• Bidra till förbättrad information 

genom affischering om råd om 

avstånd och hygien i lokalen.  

• Bidra med kunskap om hur 

lokalen kan nyttjas och 

möbleras på sätt som håller 

rekommenderat avstånd mellan 

deltagarna.  

• Informera tydligt vad som ingår 

vid städ vid användning av lokal.  

 

Handhygien • Smitta till övriga deltagare och 

lokalutrymmen 

• Be deltagare sprita händer vid 

entré och vid utgång.  

• Ha god tillgång tvål vid 

toaletter, samt till handsprit i 

olika delar av lokalen. 

• Påminn deltagare om att hålla 

noggrann handhygien. Sätt upp 

affischer som uppmuntrar att 

tvätta händer i minst 20 

sekunder. 
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Entré, hall, korridorer, salar, 

konferensrum, samt toaletter 

• Risk för trängsel och att köer 

uppstår 

• Risk för bristande hygien- och 

städrutiner 

 

• Markera gärna avstånd i golv för 

att uppmärksamma att hålla 

avstånd. 

• Planera vad som ingår vid städ 

och förväntningar på städ vid 

användning av lokal. Skapa rutin 

för regelbunden rengöring av 

handtag, lampknappar, 

utrustning och kontaktytor. 

• Möblera med rekommenderat 

avstånd 

• Se till att det är ett bra 

luftombyte i lokalen. 

• Underlätta för att entré, 

genomgång i rum och utgång 

sker utan risk för trängsel 

 

Kök och matservering • Smitta till deltagare och 

funktionärer 

• Undvik självservering med risk 

för spridning såsom bufféer. 

Servera deltagare mat för att 

minimera risker.  

• Ha ett maxantal som kan vara i 

köket samtidigt. 

• Använd handskar vid städ, disk 

och livsmedelshantering. 
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Scen  • Risk att det finns teknik, möbler 

eller ytor som kan vara 

kontaminerade 

• Rekommenderat avstånd kan 

vara svårt att hålla vid 

uppträdanden 

• Inkludera i städrutiner och stäm 

av när teknikutrustning använts. 

• Stäm av med aktörer som 

använder scenen hur möblering 

kan göras på ett sätt som bidrar 

till mindre risk för exponering 

eller trängsel. 

 

Evenemang • Risk att smitta överförs vid 

biljettköp på grund av 

köbildning  

• Formen för evenemanget bidrar 

till risk för smittspridning 

 

• Uppmuntra förköp eller 

betalning med Swish, undvik 

kontanter.  

• Om möjligt be om föranmälan 

för kontroll av antalet besökare, 

ha tydliga avbokningsregler. 

• Förbered funktionärer med 

ansvar för insläpp och kontroll 

av antal som kan vara i lokalen 

samtidigt.  

• Möjliggör pauser för minskad 

exponering inomhus 

 

  



Riskanalys för bygdegårdens verksamhet 

6 

Ytor utomhus, lekplats, 

parkering  

Vilka riskområden kan uppstå i 

utemiljö. 

• Risk att smitta sprids vid 

minskat avstånd 

• Gör en analys om er utemiljö 

har riskpunkter. 

• Vid arrangemang där kö kan 

uppstå, märk ut ett 

”väntområde” för att minska 

ingången som riskområde. 

• Om det finns skräp som kan 

vara kontaminerat, använd 

handskar. 

 

Om deltagare eller funktionär 

snabbt insjuknar eller uppvisar 

symptom på covid-19 

• Smitta till övriga deltagare och 

lokalutrymmen 

• Flytta personen till eget rum, 

ordna hemfärd (eller vård 

beroende på tillstånd). 
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Om deltagare 
snabbt insjuknar 
eller uppvisar 
symptom på covid-
19 

• Smitta till övriga deltagare och 

lokalutrymmen 

• Flytta personen till eget rum, ordna 
hemfärd (eller vård beroende på 
tillstånd). 

• Meddela kontaktperson för 

uthyrning i bygdegården för 

kännedom. 

 

Avslutningsstäd 

• Risk att ytor inte är ordentligt 

rengjorda och att smitta kan 

spridas vidare till övriga 

hyresgäster och 

bygdegårdsföreningens 

funktionärer 

• Stäm av med bygdegårdsföreningen 

vilka städinstruktioner som finns och 

följ dessa. 

• Var noga med att torka av handtag, 

golvytor, möbler, bord, toaletter, 

kök och använd teknikutrustning. 

 

Om misstanke finns 
att smittspridning 
kan ha skett under 
uthyrning 

• Risk för bygdegårdens 

funktionärer att få smitta genom 

kontakt i lokal  

• Kontakta uthyrningskontakten i 

bygdegårdsföreningen och meddela 

för kännedom att smitta kan ha 

uppstått vid arrangemanget. 

 

 

 


