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Inledning 

Arbetsmiljöarbetet vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och 

tyska följer Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy gällande arbetsmiljölagstiftning samt 

riktlinjer som har antagits av universitetets rektor. Nedan återges först arbetsmiljöpolicyn för 

Stockholms universitet 

(http://www.su.se/polopoly_fs/1.159258.1479713251!/menu/standard/file/Handlplan_2014_tk

.pdf) och senare den lokala tillämpningen av denna vid institutionen. 

 

Arbetsmiljöpolicy för Stockholms universitet 

Rektorsbeslut 2010-03-25, dnr SU 672-0703-10 

En modern arbetsplats måste präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Den kräver 

en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov. För att Stockholms 

universitet ska kunna hävda sig i en hårdnande konkurrens med andra universitet måste vi 

tillsammans lägga ner tid och kraft på att utveckla och värna vår arbets- och studiemiljö. 

Särskilt angeläget är att utveckla den psykosociala arbetsmiljön samtidigt som vi arbetar med 

den fysiska. En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan 

och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. 

En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till 

större delaktighet och påverkan i arbetet. Stockholms universitet ska därför arbeta för att 

skapa en attraktiv, hälsofrämjande arbetsplats och därmed också säkra en långsiktig effektiv 

verksamhet. 
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Lagstiftning 

De externt styrande dokument som reglerar universitetets arbetsmiljöarbete är 

• arbetsmiljölagen (AML), 

• arbetsmiljöförordningen (AMF), 

• AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt andra tillämpliga föreskrifter (AFS) 

från Arbetsmiljöverket som berör resp. institution/avdelning. 

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institutioner och enheter 

Fyra hörnstenar 

Det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet ska bygga på fyra grundstenar: 

 undersökning av arbetsförhållanden, 

 bedömning av risker, 

 genomförande av åtgärder samt 

 uppföljning av resultatet. 

 

Lokal tillämpning av Stockholms universitets riktlinjer vid Institutionen för 

slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 

Undersökning av arbetsförhållandena 

Under 2016 har medarbetarna diskuterat arbetsförhållanden vid institutionen i fokusgrupper i 

samband med ett personalmöte. Anteckningar av dessa diskussioner har överlämnats till 

prefekten. Medarbetarsamtal har genomförts med alla anställda. Både anteckningarna och 

samtalen ligger till grund för en bedömning av risker samt för åtgärderna nedan. 

Bedömning av risker 

Både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön har varit utsatt för stora påfrestningar 

pga. mycket förhöjd arbetsbelastning i samband med att en ny institution har bildats. 

Personalvård relaterad till denna situation pågår kontinuerligt under prefektens ansvar. 

Medarbetarsamtal förs med alla anställda en gång om året bland annat för att kunna identifiera 

eventuella riskfaktorer. 
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En skyddsrond genomfördes av skyddsombuden 27/2-17. 

All personal med fast anställning ska erbjudas en hälsoundersökning under 2017. 

Åtgärder 

Allmänt/Uppföljning 

Prefekten ansvarar för arbetsmiljöarbetet men får stöd av likabehandlingsombud och 

skyddsombud för att driva detta arbete. En arbetsmiljögrupp har dessutom bildats på 

institutionen under 2016. Prefekten och ombuden utarbetar förslag till handlingsplan för 

arbetsmiljöarbetet vid institutionen samt till arbetsmiljöförbättrande insatser som 

arbetsmiljögruppen sedan tar ställning till. 

Åtgärder 

Mål 1: Ansvaret för arbetsmiljöarbetet görs tydligare. Enligt föreskrifterna för 

systematiskt arbetsmiljöarbete ska en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

föreligga. 

Åtgärder för att nå målet:  

 Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras enligt förlagan för Fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter i Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöuppgifter för 

arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet (bil 2, Dnr SU FV-1.1.2-3478-13. 

 Alla anställda ska informeras om vart ska man vända sig med problem rörande den 

psykosociala eller den fysiska arbetsmiljön. (Omfattar bl. a. mobbing/trakasserier, 

stress, arbetsskador, samt information om säkerhet, hot, mm). Tydlig information ska 

publiceras både på hemsidan och förmedlas på institutionens personalmöten. 

Ansvarig person: Prefekten och likabehandlingsombud. 

Slutdatum: 30 juni 2017 

 

Mål 2: Avdelningarnas forskningsmiljöer ska föras närmare varandra vilket ger en 

bättre arbetsmiljö för institutionens forskande personal. 

Åtgärder för att nå målet: 

 Ett institutionsgemensamt högre seminarium introduceras under VT 2017 (Två 

tillfällen per termin). På hemsidan ska en sida för samtliga seminarier skapas (i 

kronologisk ordning) vilket underlättar för institutionens forskare, lärare och 

doktorander att delta i andra avdelningars forskningspresentationer. 
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 Seminarier anordnas för att kunna diskutera projektplaner minst en gång/termin. 

Ansvarig person: Forskningskoordinatorn ansvarar för tidsplanering, utskick och publicering 

seminarierna på hemsidan. Laura Lunnevuori (webbsideansvarig) skapar hemsidan och för in 

uppdateringar. Forskningskoordinatorn kallar till seminarier där projektplaner kan diskuteras. 

Slutdatum: Löpande. 

 

Mål 3: Den fysiska arbetsmiljön förbättras och fysiska arbetsskador ska förebyggas. 

Åtgärder: 

 En ergonomirond ska genomföras för att förebygga fysiska arbetsskador. 

 En inventering av möbelbehov görs och nya möbler (särskilt höj- och sänkbara 

skrivbord och bättre arbetsstolar köps in) 

 En brandskyddsövning ska genomföras för all personal.  

 Universitetets/Institutionens friskvårdssatsningar kommuniceras tydligare både på 

personalmöten och via prefektens månadsbrev. 

 All personal ska erbjudas att gå universitetets Första hjälpen-/Hjärt-

lungräddningsutbildning  

 All personal med fast anställning ska erbjudas att genomgå en hälsoundersökning 

under 2017 

Ansvarig person: Prefekten och Torun Gille West (skyddsombud). 

Slutdatum: 31 december 2017 

 

Mål 4: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras 

Åtgärder:  

 Lunchseminarier i stresshantering anordnas. 

 Lunchseminarier i konflikthantering anordnas 
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 En personaldag för all personal anordnas 

 Ett internat för all administrativ personal anordnas 

 Personalmöten anordnas minst en gång per termin och annonseras i god tid 

Ansvarig person: Prefekten, stf prefekt och likabehandlingsombud  

Slutdatum: 31 december 2017 


