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Ansvarig förvaltningsavdelning  

Ansvarig handläggare  

 

Beskrivning: Riktlinjerna innebär dels en revidering av riktlinjerna från den 5 september 2018. Dels 

innehåller dokumentet även handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet vid IKE kalenderåret 2020, som 

på detta sätt fogats samman med riktlinjerna. Handlingsplanen har tagits fram av prefekten och har 

förankrats i medarbetarenkäten VT19, i uppföljningen av densamma HT19, samt i RALV- 

respektive Likabehandlingsgrupp, liksom i institutionens ledningsgrupp. 
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Inledning 

Rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på Stockholms 

universitet. I det ingår att följa lagar och förordningar vad gäller arbetsmiljöarbetet, som 

arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningar med mera. En central roll i arbetet på SU har Rådet 

för arbetsmiljö och lika villkor, RALV, som omfattar såväl anställda som studenter (se vidare 

”Arbetsmiljö och lika villkor” under ”Anställd” på Medarbetarwebben). 

På institutioner och enheter är ansvaret för arbetsmiljö och likavillkorsuppgifter delegerat till 

prefekter och föreståndare. De är ålagda att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

innefattande såväl den fysiska, som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt 

likavillkorsfrågor. Det övergripande målet är att organisera verksamheten så att den främjar en 

god arbetsmiljö och en verksamhet fri från diskriminering. Enligt rektors beslut ska detta 

arbete ske i samverkan med det lokala Rådet för arbetsmiljö och lika villkor på institutionerna.  

På Institutionen för kultur och estetik (IKE) har prefekten det övergripande ansvaret för 

arbetsmiljö och likavillkorsuppgifterna, men en fördelning av arbetsuppgifter gällande 

arbetsmiljön kan också göras i organisationen. I det systematiska arbetet med 

arbetsmiljöarbetet ingår bland annat de årliga utvecklingssamtalen, arbetsmiljöronder, 

medarbetarenkäter m.m.  
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På IKE är ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdelat 

på följande sätt:  

Alla anställda ska bidra till att verka för en god arbetsmiljö, fri från diskriminering. Som 

särskilt stöd i detta arbete fungerar arbetsmiljöombuden (tidigare skyddsombud), liksom det 

lokala RALV. Viktiga roller i arbetsmiljöarbetet har även den administrativa chefen, 

ämnesansvariga och personalhandläggare, i nära dialog med prefekten.  

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (lokalt RALV): Gruppen tillsätts 

sammankallas och leds av prefekt. I gruppen ingår biträdande, lokalansvarig prefekt, 

administrativ chef, arbetsmiljöombud, representant för lärare och forskare samt 

doktorandrepresentant respektive studeranderepresentant. RALV-gruppen träffas minst en 

gång per termin för att se till att arbetet med arbetsmiljön fungerar på ett tillfredsställande sätt 

och för att diskutera aktuella arbetsmiljöfrågor. En handlingsplan upprättas årligen av prefekt. 

Handlingsplanen följs upp kontinuerligt och senast i samband med att en ny handlingsplan 

formuleras.  

Arbetsmiljöombud/skyddsombud: Företräder alla medarbetare i arbetsmiljöfrågor och har till 

uppgift att värna om en god arbetsmiljö. Prefekten har ansvar för att möjliggöra val av 

arbetsmiljöombud på institutionen. Mandatperioden är fyra år. Den som väljs kontaktar ett av 

huvudskyddsombuden vid SU och är själva sammankallande till möten. Prefekt anlitar 

arbetsmiljöombuden vid behov (exempelvis i samband med de riskanalyser som görs vid 

organisationsförändringar) och tillser att ombuden ges tid för detta i sina anställningar. 

Universitetet tillsammans med huvudskyddsombuden tillhandahåller utbildning. Ombudet 

omfattas av tystnadsplikt. Minst ett arbetsmiljöombud ingår i det lokala RALV.  

Administrativ chef och ämnesansvariga: Dessa har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön inom 

sina respektive enheter. Administrativ chef och ämnesansvariga står som närmaste chef i 

arbetsmiljöenkäter, håller i och fördelar vid behov utvecklingssamtal inom enheterna, och 

deltar i möten före och efter samtalen.  

Inom ämnena har studierektorerna i samverkan med ämnesansvarig ett särskilt ansvar vad 

gäller frågor knutna till bemanning av lärare, vilka har betydelse för arbetsmiljön inom ämnet.  

Utanför institutionen är personalavdelningen, fastighetsavdelningen och företagshälsovården 

viktiga som samverkanspartners gällande arbetsmiljön. 

Den fysiska arbetsmiljön  

Lokalansvarig prefekt i samverkan med intendent har en central roll i arbetet med den fysiska 

arbetsmiljön.  

Årliga arbetsmiljöronder sammankallas av lokalansvarig prefekt. Från IKE deltar, förutom 

lokalansvarig prefekt, intendent och arbetsmiljöombud, samt huvudskyddsombud och 

studeranderepresentant. Ronden dokumenteras av intendent och eventuella avvikelserapporter 

följs upp inom ett halvår.  
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Möten och andra kontakter med Akademiska hus och fastighetsavdelningen äger rum vid 

behov. Deltar gör prefekt, lokalansvarig prefekt, intendent och vid behov arbetsmiljöombud. 

Frågor om kyla, radon, ventilation, buller mm tas upp på mötena. Frågor om radon sker i 

samverkan med skyddsingenjören vid SU.  

Kontakter tas vid behov med fastighetsavdelningen vid SU angående larm, hot, brandskydd 

med mera. Lokalansvarig prefekt har ett särskilt ansvar för att detta görs.  

Brandövningar sker minst vartannat år. Lokalansvarig prefekt tar initiativ till detta och det 

planeras tillsammans med intendent.  

Utrymningsledare utses av prefekt och relevant utbildning tillhandahålls i samverkan med 

säkerhetsavdelningen. En lista med förteckning av utrymningsledarna finns i pärm hos 

personalhandläggaren. Västar ska finnas synliga och tillgängliga i olika delar av lokalerna, 

som utrymningsledarnas tjänsterum.  

De anställda ska anmäla avvikande händelser och tillbud i inrapporteringssystemet Säkerhet, 

Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering (SAMIR) med assistans av intendent. Prefekt har ansvar 

för att eventuella arbetsskador skyndsamt utreds. En sammanställning av anmälningar görs 

årligen av intendent och rapporteras till RALV-gruppen.  

Utbildning i första hjälpen och hantering av hjärtstartare ska erbjudas regelbundet. 

Ergonomironder sker vid behov och administreras av administrativ chef. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön  

Utvecklingssamtal genomförs årligen med förberedande och efterföljande möten med de som 

håller samtalen. Prefekt har ansvar för att de som håller utvecklingssamtal har genomgått den 

utbildning som tillhandahålls av personalavdelningen.  

En enkät om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska enligt rektors beslut regelbundet 

genomföras med stöd av personalavdelningen vid SU. Enkäten analyseras och följs upp på 

institutionen, samt i den handlingsplan för arbetsmiljön som gäller för institutionen.  

Prefekt har ansvar för att de handläggningsordningar följs som finns för anställda och 

studenter gällande diskriminering, som trakasserier och kränkande särbehandling. Prefekt har 

ansvar för att fall av diskriminering och trakasserier hanteras i enlighet med SU:s anvisningar. 

Det lokala RALV diskuterar och föreslår åtgärder för hur dessa kan förebyggas.  

Regelbunden rapportering av, och dialog om, arbetsmiljön inom enheterna sker mellan prefekt 

och administrativ chef/ämnesansvariga.  

Prefekten ska vara uppmärksam på eventuell ohälsa hos enskilda och/eller i grupper av 

anställda, och vidta de åtgärder som behövs.  

Prefekt, administrativ chef, ämnesansvariga och, i förekommande fall, doktorandhandledare, 

deltar i de rehabiliteringsutredningar som gäller enskilda anställda och som sker i samverkan 

med personalavdelningen och/eller företagshälsovården.  
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Rehabiliteringsansvarig chef godkänner eller avslår begäran om insatser för de anställda från 

företagshälsovården utöver de anonyma samtal som erbjuds alla medarbetare.  

Prefekt initierar vid behov särskilda åtgärder (samtal, psykosocial kartläggning, 

konfliktlösning med mera) vad gäller arbetsmiljön inom grupper/enheter genom kontakter 

med företagshälsovården och/eller personalavdelningen.  

Arbetsmiljöproblem i vardagen tas även löpande upp på ledningsgruppens möten och 

lämpliga åtgärder diskuteras.  

Vid alla större organisatoriska förändringar görs riskanalyser, i samverkan med 

personalavdelningen eller företagshälsovården. Dessa genomförs i samverkan med 

arbetsmiljöombuden, inklusive studeranderepresentanter. I förekommande fall ska även större 

förändringar tas upp i MBL-förhandlingar.  
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Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid IKE 2020 

1. Övergripande mål Åtgärder Ansvar 

1.1 Tydligare strukturerade 

visioner för verksamheten. 

Verksamhetsplanen förankras och 

diskuteras samt följs upp i verksamheten. 

Undersöka möjligheten av att lägga till 

ytterligare ett möte till per termin med 

ledning och ämnesansvariga. Utnyttja 

personalmötena väl med strukturerade 

program och informationsutbyte. 

Prefekter, 

administrativ 

chef, 

ämnesansvariga 

samt alla 

anställda 

1.2 Effektivisera det 

systematiska arbetsmiljö- 

och likavillkorsarbetet. 

Sammanslagning av RALV-gruppen och 

Likabehandlingsgruppen i en RALV-

grupp, med särskild bevakning av 

likavillkorsfrågorna. Utnyttja de 

undersökningsmetoder som finns i 

organisationen: arbetsmiljöombud, 

arbetsmiljöronder/skyddsronder, 

brandövning, personalmöten, 

utvecklingssamtal m.m. 

Prefekt, RALV-

grupp 

 

2. Den fysiska 

arbetsmiljön 

Åtgärder Ansvar 

2.1 Strategisk planering för 

att lokalerna utnyttjas väl 

och är ändamålsenliga, samt 

att de anställdas intressen 

tillvaratas med hänsyn till 

behov och till 

arbetsrummens placering.  

Kontinuerlig översyn och 

kommunikation med 

fastighetsavdelningen. I samband med 

omflyttningarna som sker två gånger 

per termin, undersöka behov och 

möjligheter att successivt fortsätta att 

flytta samman kategorier, som TA-

personal, respektive ämnen. 

Prefekter 

2.2 Fortsätta arbetet med att 

åtgärda problemen med 

värme på sommaren och 

undersöka möjligheten till 

fjärrkyla.  

Fortsatta kontakter med ansvariga på 

Akademiska hus och 

fastighetsavdelningen. Följa upp att en 

utredning görs av behov och kostnader, 

samt arbeta för att fjärrkyla installeras. 

Prefekter, 

administrativ chef, 

intendenter, 

arbetsmiljöombud 

2.3 Fortsätta arbetet för 

förbättringar av 

utomhusmiljön och 

Fortsatta kontakter med Akademiska 

hus och fastighetsavdelningen. 

Prefekter, 

intendenter 
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skyltning utomhus. 

2.4 Fortsätta att bevaka 

förbättringar av 

tillgängligheten för personer 

med fysisk 

funktionsnedsättning i 

förhållande till entréer och 

hissar. 

Kontakter med fastighetsavdelningen, 

husmöten. 

Lokalansvarig 

prefekt, intendenter 

2.5 Se över säkerheten för 

personalen, främst på 

expeditionen och för 

studievägledarna. 

Undersöka och kartlägga vilka 

befintliga bråklarm som finns, åtgärda 

vid behov och komplettera. Sprida 

information till alla om 

säkerhetsåtgärder. 

Prefekt, 

administrativ chef, 

lokalansvarig 

prefekt, intendenter 

2.6 Genomföra 

renoveringen av köket i A-

huset. 

Bevaka att renoveringen fullföljs vid 

årsskiftet, informera och sträva efter att 

minska olägenheter för medarbetarna.  

Lokalansvarig 

prefekt, intendenter 

2.7 Ombyggnad av pentry, 

plan 4, i A-huset till vilrum 

Bevaka att renoveringen fullföljs. 

Därefter att information går ut till alla 

om vilrummet. 

Lokalansvarig 

prefekt, intendenter 

2.8 Byte till mer funktionell 

inredning i auditoriet. 

I kommunikation med 

fastighetsavdelningen. 

Lokalansvarig 

prefekt, intendenter 

2.9 Fortsätta att se över 

säkerheten och arbetsmiljön 

i lokalerna. 

Arbetsmiljörond/skyddsrond ska 

genomföras VT20. Därtill ska 

brandskyddsrond genomföras varje 

termin. 

Lokalansvarig 

prefekt, intendenter 

 

 

3. Den 

organisatorisk

a och sociala 

arbetsmiljön 

Åtgärder Ansvar 

3.1 Fortsätta att arbeta 

för att minimera 

sjukskrivningar bland 

doktoranderna. 

Kontinuerlig uppföljning i ISP- och 

utvecklingssamtal. Programpunkt om 

forskarutbildningen på högre 

seminariet. Fortsätta att arbeta med 

introduktionen av nya doktorander. 

Implementera riktlinjerna för 

handledare. Ökad information till, och 

Prefekt, doktorandråd, 

studierektorer för 

forskarutbildningen, 

samordnande 

studierektor för 

forskarutbildningen, 

handledare och 
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inkludering av, doktorander.  doktorander 

3.2 Fortsätta att arbeta 

för ett gott arbetsklimat 

inom TA-gruppen. 

Arbeta med befattningsbeskrivningar. 

Se över behovet av rutiner och 

eventuella revideringar av befintliga 

rutiner. Regelbundna möten med 

administratör/er, ämnesansvarig, 

studierektor/er och studievägledare 

inom respektive ämne. 

Administrativ chef, 

ämnesansvariga, 

administratörer, 

studierektorer, 

studievägledare 

3.3 Utreda vad 

lektorernas brist på 

möjlighet till 

återhämtning beror på, 

vad som kan göras, och 

av vem. 

En fråga som genomgående ska läggas 

till i utvecklingssamtalen och därefter 

följas upp. Följa upp tillämpning och 

effekt av den nya policyn för 

tillgänglighet (e-post). Kan några 

konkreta tumregler tillämpas av 

studierektorerna i förhållande till 

bemanningen? Kan något läggas till 

riktlinjerna för bemanningen som får 

betydelse för återhämtningen? Vad kan 

de undervisande lärarna själva bidra 

med?  

Medarbetare, 

ämnesansvariga, 

samordnande 

studierektor, 

studierektorer och 

ledning, samt övriga 

medarbetare 

3.4 Fortsätta att arbeta 

med att sprida 

information hur 

besvärliga studenter kan 

hanteras. 

Ytterligare seminarium i ämnet. 

Erfarenhetsutbyte. 

Studievägledare, 

studierektorer, 

samordnande 

studierektor 

 

4. Likavillkorsperspektiv, se: 

2.4  

2.5  

3.1 

3.3 

3.4 
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