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Beskrivning:
Syftet med denna policy är att tydliggöra Stockholms universitets syn på arbetsmiljö- och lika
villkorsfrågor. Universitet vill med sitt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete skapa en trygg och
inspirerande miljö att arbeta och studera i. Detta förutsätter att alla chefer, medarbetare och studenter
aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande arbets- och studiemiljö. Varje chef,
medarbetare och student förväntas ta ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och
bidra till ett positivt arbetsklimat.
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Inledning
Syftet med policyn är att tydliggöra Stockholms universitets syn på arbetsmiljö- och lika
villkorsfrågor, och den ska utgöra grunden för det gemensamma synsätt som ska prägla
arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på universitetet. Policyn tar sin utgångspunkt i
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamlingar samt Diskrimineringslagen.
Stockholms universitet vill med sitt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete skapa en trygg och
inspirerande miljö att arbeta och studera i. Det förutsätter att alla chefer, medarbetare och
studenter aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande arbets- och studiemiljö. Lika
villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla
medarbetare och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy
Stockholms universitet ska erbjuda goda villkor och möjligheter för medarbetare och
studenter. Arbets- och studiemiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter
med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Alla ska bemöta
varandra på ett respektfullt sätt och på Stockholms universitet råder en nolltolerans mot
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
Arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet ska ha ett förebyggande fokus
och alla medarbetare och studenter ska gemensamt ta ansvar för universitetets strävan att
ständigt förbättra arbets- och studiemiljön. Vi utgör varandras arbetsmiljö och alla
medarbetare och studenter ansvarar för att aktivt bidra till en god fysisk, organisatorisk och
social arbetsmiljö.

Ansvar
Varje chef, medarbetare och student förväntas ta ett personligt ansvar för den gemensamma
arbets- och studiemiljön samt bidra till ett positivt arbetsklimat.
Rektor är ytterst ansvarig för att reglerna i Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen
efterföljs. För att kunna säkerställa detta har rektor fördelat arbetsuppgifter gällande
arbetsmiljö och lika villkor till vicerektorerna/dekanerna/universitetsdirektören, som i sin tur
fördelat vidare arbetsuppgifter till prefekter/motsvarande. Prefekt/motsvarande kan välja att
fördela vidare arbetsuppgifter till andra chefer på sin institution/motsvarande.
Alla medarbetare och studenter vid Stockholms universitet har en skyldighet att följa de lagar
och föreskrifter som finns inom arbetsmiljö- och diskrimineringsområdet, samt att följa de
policys, regler och riktlinjer/motsvarande som arbetsgivaren/utbildningsanordnaren beslutat
om.

