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1. Mötet öppnas 

Ordföranden Eino Örnfeldt öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En kort 

presentationsrunda genomförs. 

2. Val av justerare 
Magnus Gustavsson väljs till justerare. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Barbara Wohlfarth önskar lägga till en övrig fråga gällande personalgymmet. 

Dagordningen fastställs med detta tillägg. 
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4. Återkoppling från föregående RALV-möte, 2019-09-27 

Det fanns några punkter från föregående RALV-möte där återkoppling skulle ske 

vid årets RALV-möte. Punkterna återkopplades skriftligt i dagordningen och 

inga ytterligare synpunkter eller frågor framfördes under dagens RALV-möte. 

Återkopplingen från föregående protokoll gavs enligt följande: 

 

a) Chefers skriftliga fördelning av arbetsmiljö- och lika 

villkorsuppgifter inom humfak (se punkt 4 i protokollet) 

De flesta prefekter/motsvarande inom humfak har idag en skriftlig 

fördelning av arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter. Det senaste 

halvåret har fokus såklart varit Corona-pandemins påverkan på 

arbetsmiljön. Prefekterna/motsvarande har arbetat aktivt med 

riskbedömningar och det har blivit än mer tydligt vad 

prefekterna/motsvarande har för ansvar i detta arbete. 

 

b) Prefekters deltagande i Grundutbildning arbetsmiljö- och lika 

villkor (se punkt 4 i protokollet) 

De inplanerade utbildningstillfällena under våren 2020 blev inställda på 

grund av Corona-pandemin. Utbildningen kommer dock att erbjudas, i 

sin ursprungliga form, i slutet av 2020. Arbete pågår med att se över 

grundutbildningen för att undersöka hur den kan göras mer tillgänglig 

för chefer samt hur den förhåller sig till universitetets 

ledarutvecklingsprogram (AVC). Detta arbete kommer att fortgå under 

hösten 2020.  

c) Skyddsronder (se punkt 6 i protokollet)                                                  

Läget är oförändrat. Fastighetsavdelningens stöd i skyddsronder 

fortsätter som vanligt tillsvidare.  

d) Brandsäkerhet (se punkt 6 i protokollet)                                                  

Stöd för institutionernas SBA-arbete finns att få genom 

Fastighetsavdelningen, dock så är inte Sweco involverade längre.  

e) Utredning inom tillgänglighetsområdet (se punkt 6 i protokollet) 

Utredningen inom tillgänglighetsområdet ligger i dagsläget på is med 

anledning av Corona-pandemin. Skyltprogrammet beräknas dock vara 

klart under tidig höst.  

f) Arbetsskade- och tillbudsrapportering (se punkt 6 i protokollet) 

Arbetsskade- och tillbudsrapporteringen fortsätter i det temporära 

systemet Serviceportalen tills förvaltningen har utrett organisationen av 

drift, support och utbildning av det nya systemet. 
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5. Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020-2022 – hur ska 

uppföljningen se ut? 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen och Parasto 

Rosenkrantz, Studentavdelningen 

Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020-2022 fastställdes av rektor i 

juni 2020. Dokumentet innehåller övergripande mål samt delmål inom fem 

områden, som ska brytas ner och arbetas med på lokal nivå. Dokumentet 

innehåller även information om hur målen kommer följas upp i slutet av 2022. 

För att följa hur detta arbete fortgår kommer RALV att göra en uppföljning vid 

nästa möte, september 2021, och på dagens möte förs en diskussion om vilka 

delar av detta dokument som kan vara lämpliga att följa upp om ett år. 

 

RALV anser att det är viktigt att fortsätta följa upp hur stor andel av 

organisationens chefer som har en skriftlig fördelning av arbetsmiljö- och lika 

villkorsuppgifter, samt att bevaka hur stor andel av de med fördelade uppgifter 

har genomgått Grundutbildning arbetsmiljö och lika villkor. Utöver detta avser 

RALV följa upp tre områden av arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet: 

 

Den digitala arbetsmiljön 

Digital arbetsmiljö är en del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och 

det avser allt som har med datorer och IT-system att göra. Det som varit i fokus 

på Stockholms universitet är framför allt hur införandet av nya IT-system 

planeras och medarbetarnas delaktighet i detta arbete, samt vilket stöd som 

medarbetarna ges i form av t ex kompetensutveckling och hjälp att 

omfördela/prioritera arbetsuppgifter under intensiva implementeringsfaser. 

Delmål 2020-2022: Frågor kring den digitala arbetsmiljön ska tydligt ingå som 

en del i de det systematiska arbetsmiljöarbete, t ex i de årliga skyddsronderna 

som verksamheterna ska genomföra. Särskilda riskbedömningar ska göras inför 

implementering av nya IT-system. 

 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet är en viktig del i det systematiska arbetsmiljö- och lika 

villkrosarbetet och ska vara en årlig strukturerad arbetsrelaterad dialog mellan 

närmaste chef och medarbetare. Resultatet från medarbetarundersöknigen visade 

att 30 % av medarbetarna inte har haft utvecklingssamtal med sin chef under det 

gångna året, detta trots att det finns ett rektorsbeslut på att man årligen ska 

genomföra utvecklingssamtal. 

Delmål 2020-2022: Andelen medarbetare som haft utvecklingssamtal med sin 

chef ska öka. 

 

Systematiskt lika villkorsarbete 

Det finns ett behov hos chefer och lokala råd gällande stöd i hur lika 

villkorsfrågorna ska integreras i det systematiska arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet. RALV och dess utskott kommer under det närmaste året arbeta 

med att utarbeta en metod för stöd och verktyg till chefer och de lokala råden, 

gällande hur man praktiskt kan integrera lika villkorsfrågor i det systematiska 

arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. Vänligen läs mer om detta arbete under 

punkt 7 i detta protokoll. 

Delmål 2020-2022: Chefer, medarbetare och studenter ska ha kännedom om hur 
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universitetet arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Man 

ska veta vart man hittar information om hur man praktiskt kan arbeta med dessa 

frågor. 

 

6. Laboratoriesäkerhetspolicy samt Laboratoriesäkerhetsregler 

Föredragande: Mikael Corell, Fastighetsavdelningen 

Mikael Corell från Fastighetsavdelningen beskriver det förslag till 

Laboratoriesäkerhetspolicy som är en revidering av nuvarande Kemikaliepolicy. 

Förslaget förtydligar de två områdena som den berör: Miljö och arbetsmiljö inom 

laborativ verksamhet. Den har varit på remiss i miljörådet och 

Naturvetenskapliga fakulteteten. Förslaget till policy kommer att föredras för 

rektor under oktober månad (vänligen se bilaga 1) 

RALV har inga kommentarer eller synpunkter på det bifogade dokumentet. 

 

Mikael Corell informerar även om att Regler för Laboratoriesäkerhet håller på 

att arbetas fram i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten. Detta är ett 

styrdokument som ska föredras för Universitetsdirektören under hösten. 

Förslaget kommer att skickas på remiss i organisationen under oktober månad. 

Huvudskyddsombuden kommer att få förslaget på remiss. Om någon ytterligare i 

RALV önskar ta del av remissen ska man höra av sig till Mikael Corell 

(mikael.corell@su.se) senast fredagen den 9 oktober 2020. 

 

7. Systematiskt lika villkorsarbete 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen och Sandra 

Hellstrand, huvudskyddsombud Fackförbundet ST 

I juni 2020 beslutade rektor om Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 

2020-2022. Ett av målen handlar om att utveckla det systematiska arbetsmiljö- 

och lika villkorsarbetet, och däri bland annat fokusera på att skapa 

förutsättningar för verksamheterna att systematiskt arbeta med lika villkorsfrågor 

på samma sätt som man arbetar med arbetsmiljöfrågor. Som ett led i att skapa 

dessa förutsättningar ämnar RALV att undersöka hur man kan stötta de lokala 

råden i detta arbete. Det är fortfarande arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret 

för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågorna, men det är viktigt att detta arbete sker i 

samverkan och att alla medarbetare och studenter bidrar aktivt i detta arbete.  

Vid AM-utskottets möte den 4 juni gavs Personalavdelningen (Anna-Karin 

Huggare) och huvudskyddsombudet för Fackförbundet ST (Sandra Hellstrand) i 

uppdrag att ta fram ett förslag på hur RALV skulle kunna stötta de lokala råden. 

Även Studentavdelningen (Parasto Rosenkrantz) har varit med och utarbetat 

detta förslag. Målet är att arbetet med lika villkorsfrågor ska ske systematiskt, på 

samma sätt som arbetsmiljöfrågor, och alla diskrimineringsgrunder ska beaktas. 

Genom att systematiskt arbeta med lika villkorsfrågor, i samverkan med 

arbetstagar- och studentrepresentanter, identifieras de aktiva åtgärder som 

behöver vidtas för att skapa en trygg och inspirerande miljö att arbeta och studera 

i. 

Förslaget är att det på varje AM- och US-utskottsmöte fram till september 2021 

ska finnas med en stående punkt: Systematiskt lika villkorsarbete. Varje möte har 

mailto:mikael.corell@su.se
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extra fokus på en av diskrimineringsgrunderna. Detta ska vara en 

diskussionspunkt som syftar till att ”testa” olika diskussionsfrågor som rör den 

aktuella diskrimineringsgrunden, samt diskutera och ta fram exempel på aktiva 

åtgärder kopplat till den aktuella diskrimineringsgrunden. ”Schemat” för vilka 

diskrimineringsgrunder som kommer diskuteras på vilka AM-/US-utskottsmöten 

publiceras på RALV-sidan tillsammans med en beskrivning av syftet. Detta för 

att de lokala råden ska kunna lägga upp en planering för när frågorna kan 

diskuteras på lokal nivå. I protokollen från AM- och US-utskotten beskrivs hur 

diskussionerna har gått och vad man har kommit fram till.  

Diskussionerna ska utgå från ”lika villkors-snurran”: 

 

 

 

 

 

 

 

Undersök: Vilka diskussionsfrågor eller andra undersökningsverktyg kan vara 

lämpliga för att undersöka den aktuella diskrimineringsgrunden? 

Analysera: Denna analys gör de lokala råden utifrån svaren på ovanstående 

diskussionsfrågor/undersökningsverktyg. 

Åtgärda: Vad finns det för exempel på aktiva åtgärder? 

Följ upp och utvärdera: Detta gör de lokala råden utifrån vilka aktiva åtgärder 

institutionen/motsvarande beslutat om att vidta. 

 

I HR-guiden på Medarbetarwebben – som främst riktar sig till universitetets 

chefer – kommer tips och råd gällande diskussionsfrågor/undersökningsverktyg 

samt exempel på aktiva åtgärder publiceras allt eftersom 

diskrimineringsgrunderna gås igenom på AM-/US-utskotten. Det kommer även 

länkas till denna information från RALV-sidan. 

RALV tycker att ovanstående förslag låter bra. När man testar olika 

undersökningsmetoder/diskussionsfrågor på utskottsmötena är det även viktigt 

att försöka sortera i vilka frågor som är lämpliga att diskutera/undersöka på lokal 
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nivå, och vilka aspekter som enbart bör hanteras på central övergripande nivå. 

Det lyfts även att verksamheterna även efterfrågar stöd i hur dokumentationen 

ska se ut, förslagsvis kan mallar tas fram som verksamheterna kan använda sig 

av. RALV diskuterar även risken med att separera diskrimineringsgrunderna, och 

därigenom missa hur dessa hänger ihop och samspelar. RALV kommer därför 

överens om att lägga till en stående diskussionsfråga där man reflekterar över hur 

den aktuella diskrimineringsgrunden kan tänkas hänga ihop med andra 

diskrimineringsgrunder. 

 

8. Corona – lägesrapport samt information om riskbedömningar 

Eino Örnfeldt berättar att universitetets krisledningsgrupp fortfarande träffas 

regelbundet, en gång varannan vecka. Dessutom finns en OM-grupp som främst 

fokuserar på frågor som rör forskning och utbildning. 

 

Anna-Karin Huggare berättar om att det pågår ett arbete med att sammanställa 

institutionernas/motsvarandes riskbedömningar som gjorts med anledning av 

Corona. Dessa sammanställningar görs på fakultetsnivå för att undersöka om det 

finns några universitetsövergripande åtgärder som kan behöva vidtas. 

Sammanställningen kommer att färdigställas under de närmaste veckorna och 

denna kommer även ligga till grund för den universitetsövergripande 

riskbedömningen som ska uppdateras inom kort. 

 

Fysisk arbetsmiljö  

Föredragande: Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud Fackförbundet ST 

Fackförbundet ST undrar vilket ansvar cheferna tar för att ordna en god fysisk 

arbetsmiljö vid arbete hemifrån? Signaler har inkommit om att det finns ett 

ganska stort mått av godtycklighet i hur pass mycket hjälp olika anställda får 

med att få hem eller köpa in utrustning till arbete hemma. Fackförbundet ST 

efterfrågar tydligare förhållningsregler till cheferna. 

Fackförbundet ST upplever att det inte i första hand handlar om ett godtycke 

gällande vad medarbetarna får ta hem, utan snarare hur detta ska gå till. Vissa 

chefer erbjuder hjälp med transport medan andra uppmanar medarbetarna att 

ombesörja transporten själva. Fackförbundet ST håller även med om att 

bedömningar om vilka arbetsredskap som får tas hem till viss del behöver göras 

utifrån medarbetarnas individuella förutsättningar, och att efterfrågan på 

tydligare förhållningsregler inte är en fråga om ”rättvisa” utan snarare om 

”ordning och reda”.  

 

Arbetsgivaren förstår problematiken och understryker den svåra balansgången 

mellan att ha universitetsövergripande riktlinjer samtidigt som 

arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att sträva efter att anpassa arbetet efter 

medarbetarnas individuella behov och förutsättningar.  

I dagsläget pågår arbetet med att sammanställa de lokala riskbedömningar som 

gjorts med anledning av Corona-pandemin, och därför föreslås att arbetsgivaren 

tillsammans med huvudskyddsombuden tittar närmare på om ovanstående 

problematik återfinns i detta material. Utifrån den samlade bilden görs sedan en 

bedömning om huruvida det finns behov av att vidta några 

universitetsövergripande åtgärder kopplat till denna fråga.   
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Organisatorisk arbetsmiljö vid distansarbete och distansundervisning 

Föredragande: Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud Fackförbundet ST 

Det är viktigt med frekventa pauser vid t.ex. zoom-möten/zoom-undervisning. 

Finns det behov av gränssättande för hur många zoom-timmar som är rimliga på 

raken, på en dag eller på en vecka? Fackförbundet ST undrar om det finns behov 

av att utöka friskvårdstiden för att förebygga stillasittande och trötta ögon? 

 

Studentkåren understryker att detta även är en viktig fråga utifrån ett 

studentperspektiv. 

 

Arbetsgivaren meddelar att det inte finns några planer på att utöka 

friskvårdstiden. Dock kan man fundera över om det finns behov av riktlinjer eller 

tips om hur man kan tänka när man planerar för digitala möten, och även när 

man planerar för så kallade hybridmötet – det vill säga möten där man både har 

deltagare på plats och deltagare som är med via Zoom. Det finns redan idag 

information tillgänglig både för medarbetare och chefer om vad man ska tänka på 

gällande hemarbete (t ex att det är viktigt med regelbundna pauser, etc), men 

arbetsgivaren tar med sig frågan och funderar på om denna information kan 

behöva kompletteras ytterligare. 

 

Stegvis återgång till campusförlagd undervisning  

Föredragande: Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud Fackförbundet ST 

Fackförbundet ST undrar hur universitetet arbetar med att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Hur säkerställer chefer att det inte 

är för många på en arbetsplats, i t.ex. kontorslandskap? Hur kan avstånd 

upprätthållas i våra lokaler, även vid ut- och in-passering i undervisningssalar 

t.ex.? Hur kan undervisning, möten etc förläggas så att studenter och anställda 

inte behöver resa i kollektivtrafiken under rusningstid? Hur tänker man gällande 

gränsdragningen mot rekommendationen att den som kan ska jobba hemma? Det 

är viktigt att chefer följer de riktlinjer och rekommendationer som universitetet 

gått ut med, så att risken för godtyckliga bedömningar minskar. 

 

Arbetsgivaren berättar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det som 

styr hur den stegvisa återgången till campusförlagd undervisning ska gå till. 

Åtgärder som vidtas för att skapa säkra förutsättningar är t ex information i 

universitetets lokaler, utökad städning samt tillgång till handsprit. Universitetets 

chefer har även fått information om hur man kan tänka gällande t ex 

schemaläggning av personal för att förhindra trängsel samt för att möjliggöra att 

medarbetarna kan ta sig till jobbet på ett så säkert sätt som möjligt. Vissa chefer 

upplever svårigheter med medarbetare som inte vill komma in till arbetsplatsen 

(trots att chefen anser detta vara nödvändigt i förhållande till medarbetarens 

arbetsuppgifter), medan andra chefer upplever svårigheter med att alldeles för 

många medarbetare vill komma in till kontoret (trots att arbetsuppgifterna inte 

kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen).  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att fortsätta arbeta hemifrån om 

detta är möjligt. Dialog gällande huruvida medarbetarens arbetsuppgifter kräver 
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fysisk närvaro eller ej bör alltid ske mellan chef och medarbetare. Det är dock 

ytterst arbetsgivaren som fattar beslut om huruvida hemarbete är möjligt eller ej. 

 

9. Personalgymmet 

Föredragande: Barbara Wohlfarth, verksamhetsföreträdare naturvetenskapliga 

området 

Barbara Wohlfarth berättar att det åter igen dykt upp frågor kring 

personalgymmets vara eller icke vara. Även Studentkåren har fått dessa frågor 

från doktorander. 

 

Arbetsgivaren berättar att detta inte stämmer. Denna fråga var uppe på AM-

utskottsmötet den 4 juni och då var beskedet enligt följande: 

”Eino Örnfeldt berättar att personalgymmet stängdes när campus stängdes ner, 

detta utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det finns inga beslut om att stänga ner 

personalgymmet permanent, utan planen är att personalgymmet ska öppna när 

campus öppnas. 
Marie Högström berättar att det kommer göras en skyddsrond på gymmet i 

samband med öppnandet, då detta är en arbetsmiljöfråga utifrån 

säkerhetssynpunkt.” 

 

Personalgymmet har nu öppnats och det finns inga planer på att det ska läggas 

ner eller stängas. Information om personalgymmets öppettider finns här: 

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/anst%C3%A4llningsvillkor/fris

kv%C3%A5rd/personalgym 

 

10. Kommande möten: 

- 13 oktober, 2020, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 23 oktober, 2020, kl 10-12 – US-utskottet 

- 10 december, 2020, kl 13-15 – AM-utskottet 

- 15 december, 2020, kl 13-15 – US-utskottet 

- 16 februari, 2021, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 24 februari, 2021, kl 10-12 – US-utskottet 

- 26 maj, 2021, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 2 juni, 2021, kl 10-12 – US-utskottet 

- 22 september, 2021, kl 9-12 - RALV 

 

 

Vid protokollet:  

 

 

Anna-Karin Huggare 

 

 

 

 

 

Eino Örnfeldt   Magnus Gustavsson 

Ordförande   Justerare 

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/anst%C3%A4llningsvillkor/friskv%C3%A5rd/personalgym
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/anst%C3%A4llningsvillkor/friskv%C3%A5rd/personalgym
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Fastighetsavdelningen 
   

Stockholms universitet 

 

Besöksadress 

 
 

Telefon: 08-162251 

E-post: mikael.corell@su.se 

 

Mikael Corell 

Laboratoriesäkerhetssamordnare 

Fastighetsavdelningen 

 

 

 

Förslag till laboratoriesäkerhetspolicy 

Som ett led i att revidera Stockholms universitets kemikaliepolicy (SU FV – 2.10.1-3629-13) 

kommer även förslaget om laboratoriesäkerhetpolicy komplettera den övergripande 

arbetsmiljö- och lika villkorspolicyn (SU FV-1.1.2-3914-19). Laboratoriesäkerhetspolicyn 

kommer således råda över två områden: miljö och arbetsmiljö, och riktar sig till alla 

verksamma inom universitetets laborativa verksamheter: medarbetare, studenter och externa 

parter. Detta för att verksamheten lättare ska kunna följa och arbeta efter regelverken som 

överlappar områdena miljö och arbetsmiljö. 

Denna policy har framtagits av fastighetsavdelning i samarbete med personalavdelningen och 

har remitterats till naturvetenskapliga fakultetens kansli och miljörådet. 

Vid RALV-mötet kommer synpunkter, tankar och kommentarer inhämtas från medarbetar- 

och studentrepresentanter och därefter lämnas förslaget vidare till rektor för beslut. 

 

Förslag till policy på nästa sida: 
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Stockholms universitets 
laboratoriesäkerhetspolicy 

Typ av dokument  Policy 

Beslutad av Rektor 

Beslutsdatum 2020-mm-dd 

Dnr  SU FV - 2.10.1-3311-20 

Giltighetstid  2020-mm-dd - tillsvidare 

Ersätter dokument Stockholms universitets kemikaliepolicy, SU FV 
– 2.10.1-3629-13, 2013-11-18 

Ansvarig 
förvaltningsavdelning 

Fastighetsavdelningen 

Ansvarig handläggare Lena Lundqvist 

 

Beskrivning: 

Stockholms universitets laboratoriesäkerhetspolicy beskriver 

universitetets ambitioner för arbetet inom detta område. Därför är det 

viktigt att alla verksamma inom laborativ verksamhet efterlever 

policyn. Universitetets ledning fastställer laboratoriesäkerhetspolicyn 

för att korrekt spegla dess ambitioner med verksamheten. 
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Inledning 

Stockholms universitet hanterar kemiska, biologiska produkter samt strålkällor som innebär 

risk för både miljö och arbetsmiljö. Felaktig hantering av dessa kan leda till en negativ 

påverkan på människors hälsa och/eller miljön. Laboratoriesäkerhetspolicyn omfattar 

områdena miljö, arbetsmiljö och säkerhet, vilket inkluderar strålsäkerhet, kemikaliesäkerhet, 

hantering av brandfarliga och explosiva varor, biosäkerhet, elsäkerhet samt övriga 

arbetsmiljörisker kopplade till laborativ verksamhet. Genom att beakta universitets 

laboratoriesäkerhetspolicy minimeras risker och miljömässig hantering uppnås. 

 

Laboratoriesäkerhetspolicy 

I sin strävan att ständigt förbättra laboratoriesäkerheten ska Stockholms universitet: 

- Där det är möjligt, arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som 

ställs på verksamheten. 

- Avsätta resurser för att arbeta proaktivt och systematiskt med 

laboratoriesäkerhetsfrågor i verksamheten. 

- Verka för att den kompetens som finns inom universitetet tas tillvara genom ett 

kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kärnverksamhet och 

verksamhetsstöd.  

- Verka för att utsläpp till luft, vatten och mark minimeras. 

- Verka för att substitutionsprincipen tydligare tillämpas, dvs byta ut farliga kemiska 

produkter och metoder där det är möjligt. När så inte är möjligt, minimera 

användningen av dessa.  

- Upprätta riskbedömningar som inkluderar miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsrisker 

innan laboratoriearbete påbörjas. 

- Förvara samtliga kemiska och biologiska produkter samt strålkällor säkert och efter 

de myndighetskrav som finns. 

- Verka för att handhavandet av kemiska och biologiska produkter samt strålkällor sker 

på ett säkert sätt från både ett miljö- och ett arbetsmiljöperspektiv genom 

kompetensutveckling inom laboratoriesäkerhet för berörda medarbetare. 

 

 




