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Ansvarig handläggare  

 
Beskrivning: Syftet med riktlinjerna är att redogöra för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
organiserat vid Stockholms universitet och vid Institutionen för kultur och estetik (IKE). 
Handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet vid IKE har tagits fram av prefekten och förankrats i 
institutionens lokala RALV-grupp och i institutionens ledningsgrupp. 
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Inledning 

Vid Stockholms universitet har rektor det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet. I det ingår att följa lagar och förordningar vad gäller arbetsmiljöarbetet, 
som arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningar med mera. På SU har Rådet för arbetsmiljö 
och lika villkor, RALV, en central roll i arbetsmiljöarbetet 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 och 
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/föreståndare 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, miljörepresentant, 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 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/föreståndare: Dessa har ett särskilt ansvar för 
arbetsmiljön inom sina respektive enheter skriftligt delegerat genom fördelningsblankett. I 
ansvaret för den organisatoriska, sociala och psykiska arbetsmiljön ingår att bedriva ett aktivt 
rehabiliteringsarbete, årligen genomföra utvecklingssamtal och att vara lyhörd för hur 
arbetsklimatet är inom avdelningen, samt att ingripa vid trakasserier. I ansvaret ingår även 
studenternas arbetsmiljö.  

Inom ämnena har studierektorerna i samverkan med ämnesansvarig ett särskilt ansvar vad 
gäller frågor knutna till bemanningen av lärare och att därmed bidra till att skapa goda 
förutsättningar för en god arbetssituation och arbetsmiljö.  

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.  
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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.  

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 m.m. tas upp på mötena.  

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.  

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/föreståndare.  

Prefekten, administrativ chef och ämnesansvariga ska vara uppmärksamma på eventuell 
ohälsa hos enskilda och/eller i grupper av anställda, och vidta de åtgärder som behövs. 
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Administrativ chef och ämnesansvariga informerar prefekten som ansvarar för att åtgärder 
vidtas. 

Prefekt, administrativ chef, ämnesansvariga och, i förekommande fall, studierektor för 
forskarutbildningen, deltar i de rehabiliteringsutredningar som gäller enskilda anställda och 
som sker i samverkan med personalavdelningen och/eller företagshälsovården.  

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 2021 

1. Övergripande mål Åtgärder Ansvar 

1.1 Aktivt arbeta med att formulera 
strategiska mål för verksamheten i 
verksamhetsplanen och att följa upp 
dem. 

Inleda och organisera 
arbetet med att ta fram en 
verksamhetsplan för 
2022-2023. 

Prefekt, medarbetare 
med ledningsuppdrag. 

 

1.2 Implementera den nya 
krisplanen för IKE förankrad i den 
nya centrala krisplanen för SU. 

Undersöka behovet av 
åtgärder: utbildning m. m.  

Prefekt, ledningsgrupp 
RALV-grupp, 
arbetsmiljöombud. 

 

2. Den fysiska 
arbetsmiljön 

Åtgärder Ansvar 

2.1 Fortsätta att 
strategiskt planera för 
effektivt utnyttjande av 
lokalerna.  

Kontinuerlig översyn av lokalbeståndet 
och kommunikation med 
fastighetsavdelningen. Uppföljning av 
utredningen om utökad ventilation i 
några av de större rummen i syfte att där 
installera arbetsplatser från 159. Följa 
upp utvecklingen när det gäller 
hemarbete och konsekvenserna för 
planeringen. Undersöka möjligheten att 
säga upp fler lokaler. 

Prefekt, 
lokalansvarig 
prefekt, 
ledningsgrupper. 

2.2 Fortsätta att bevaka 
problemen med värme 
inomhus under 
sommarhalvåret. 

Bevaka frågan i kontakterna med 
fastighetsavdelningen. 

Lokalansvarig 
prefekt, intendenter, 
arbetsmiljöombud. 

2.3 Fortsätta arbetet med 
förbättringar av 
utomhusmiljön och 
skyltning utomhus. 

Fortsatta kontakter med Akademiska 
hus och fastighetsavdelningen om 
skyltning. Följa upp de planerade 
åtgärderna utomhus. 

Prefekt, 
lokalansvarig 
prefekt, intendenter. 

2.4 Byte till mer 
funktionell inredning i 
auditoriet. 

Följa upp det inledda arbetet i 
kommunikation med 
fastighetsavdelningen. 

Lokalansvarig 
prefekt, intendenter. 

2.5 Fortsätta att se över 
säkerheten och 
arbetsmiljön i lokalerna. 

Slutföra arbetet med bråklarm genom 
information till alla medarbetare.  

Undersöka formerna för, och 
genomföra, arbetsmiljörond/skyddsrond 

Lokalansvarig 
prefekt, intendenter. 
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2021. Därtill ska brandskyddsrond 
genomföras varje termin. Uppdatera 
listan på utrymningsledare, utse nya 
utrymningsledare utses vid behov, och 
se till att de får information och 
utbildning. 

2.6 Se till att 
kontaktuppgifter till 
företagshälsovård, 
studenthälsovård och 
kontaktpersoner finns 
anslagna i lokalerna och 
på intranätet. 

Identifiera vilken typ av uppgifter som 
ska finnas tillgängliga, hur, för vem, och 
var de ska anslås i lokalerna, samt vem 
som har till arbetsuppgift att hålla dem 
uppdaterade. 

 

Lokalansvarig 
prefekt, intendenter. 

 

 

3. Den 
organisatoriska 
och sociala 
arbetsmiljön 

Åtgärder Ansvar 

3.1 Utveckla den tvära 
doktorandmiljön på IKE i 
avsikt att behålla en god 
miljö trots paus i 
doktorandantagningen. 

Ta fram konkreta åtgärder 
för att involvera 
doktoranderna i 
tvärseminariets verksamhet. 

Forskningssamordningen, 
UFO-samordningen, 
doktorandrådet. 

3.2 Fortsätta att arbeta med 
introduktionen av 
doktorander i 
undervisningen. 

Genomföra gemensamma 
rutiner. 

UFO-samordningen, UGA-
kollegiet. 

3.3 Stödja doktorandernas 
socialisering i 
forskarvärlden och ge 
vägledning om 
karriärmöjligheter efter 
disputation. 

Högre seminarier om olika 
aspekter av att verka inom 
akademin vid sidan av 
seminarierna som bygger på 
avhandlingsskrivandet. 
Karriärvägledning. 

UFO-samordningen, 
ämnesstudierektorer för 
UFO.  

3.4 Fortsätta att arbeta med 
doktorandhandledarnas 
kompetensutveckling. 

Workshop om 
skrivblockering.  

UFO-samordningen, 
ämnesstudierektorer för 
UFO. 
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3.5 Fortsätta att undersöka 
konsekvenserna av 
coronapandemin för 
doktoranderna. 

Kontinuerlig dokumentation 
i uppföljning av 
handledning, ISP- och 
utvecklingssamtal, samt 
UFO-kollegium. Vidtagande 
av adekvata åtgärder i 
enskilda fall samt 
återrapportering till 
fakulteten.  

Gemensam fråga till alla 
medarbetare i 
utvecklingssamtalen om 
effekterna av 
coronapandemin. 
Uppföljning och 
återkoppling. 

Doktorander, handledare, 
studierektorer för UFO, 
samordnande studierektor 
för UFO, ämnesansvariga, 
prefekt. 

3.6 Undersöka 
doktorandernas erfarenheter 
av arbetsanpassning efter 
längre (stressrelaterad) 
sjukskriving, ”best practice”. 

Doktorander och handledare 
undersöker. Återkoppling 
och uppföljning i UFO-
kollegiet – som återkopplar i 
sin tur i 
handledarkollegierna. 

Doktorandråd, doktorander 
och handledare, 
studierektorer för 
forskarutbildningen, prefekt. 

3.7 Fortsätta att arbeta med, 
och att kommunicera, 
befattningsbeskrivningar för 
TA-gruppen. 

Organisera arbetet för att ta 
fram, revidera och publicera 
befattningsbeskrivningar på 
intranätet.  

Administrativ chef, 
samordnande administrativ 
studierektor, 
gruppsamordnare för 
studieadministrationen, TA-
personal. 

3.8 Undersöka TA-
personalens erfarenheter av 
coronapandemins inverkan 
på arbetsmiljön. Planering 
och åtgärder för att skapa 
bästa möjliga 
förutsättningar. 

Gemensam fråga till alla 
medarbetare i 
utvecklingssamtalen om 
effekterna av 
coronapandemin. 
Uppföljning och 
återkoppling. 

Medarbetare, administrativ 
chef, TA-personal, 
arbetsmiljöombud, prefekt. 

3.9 Undersöka undervisande 
lärares/undervisande 
doktoranders synpunkter på 
onlineundervisning och 
hemarbete. Planering och 

Gemensam fråga till alla 
medarbetare i 
utvecklingssamtalen om 
effekterna av 
coronapandemin. 

Medarbetare, 
ämnesansvariga, 
samordnande administrativ 
studierektor, ledning, 
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åtgärder för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar. 

Uppföljning och 
återkoppling. 

Undersöka behoven av och 
formerna för pedagogiskt 
erfarenhetsutbyte i form av 
workshops eller liknande. 
Sprida information och 
utveckla samarbetet mellan 
CeUL och vår kontaktperson 
på IKE. 

ämnesstudierektorer, 
pedagogisk kontaktperson. 

 

3.9.1 Undersöka inverkan av 
pandemin på 
forskningsprocessen och 
identifiera eventuella behov 
av åtgärder.  

Inventeras i 
forskningskollegiet. 

Forskningsansvariga inom 
ämnena och 
forskningssamordningen. 

3.9.2 Följa upp de 
undersökningar som gjorts 
av studenternas erfarenheter 
av onlineundervisning och 
påverkan på deras 
arbetsmiljö. 

Hur kan vi förvalta goda 
erfarenheter och undvika 
negativa aspekter av 
onlineundervisningen? Att 
diskutera inom flera 
samordnande fora på IKE! 

Studentråd, 
lärarmöten/kollegier, 
studierektorskollegium, 
studievägledarmöten, 
RALV-grupp. 

 

3.9.3 Fortsätta att arbeta 
med att sprida information 
hur störande och hotfullt 
beteende kan hanteras i 
förhållande till besökande, i 
undervisningen och andra 
slags kontakter. 

Undersöka mer vad vi har att 
förhålla oss till, vilken 
information som finns 
centralt, säkerhetsavdelning 
och jurister. 

Studievägledare, 
studierektorer, RALV-
grupp. 

3.9.4 Informera om och följa 
upp konsekvenser av 
”ekonomi i balans”.  

Arbeta med att på olika sätt 
och i olika sammanhang nå 
ut med information till alla. 
Identifiera negativa 
konsekvenser och sätt att 
motverka dem. 

Arbetsmiljöombud, RALV-
grupp, ledningsgrupper. 

 

4. Likavillkorsfrågor Åtgärder Ansvar 
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4.1 Följa upp arbetet med 
tillgänglighet i enlighet med 
”Ett tillgängligt universitet”. 

Följa upp planerade 
åtgärder och att de slutförs. 
Inhämta synpunkter från 
studentrådet. Informera 
medarbetare om särskilt 
pedagogiskt stöd m.m.  

Fortsätta arbetet med att 
utforma PDF:er så att de 
blir grafiskt tillgängliga. 

Prefekt, lokalansvarig 
prefekt, samordnande SR, 
studierektorer och 
lärarkollegier, 
gruppsamordnare för 
studieadministrationen, 
kommunikatör, intendenter, 
studentrådet. 

4.2 Arbeta mer med att göra 
introduktionerna med 
avseende på information om 
tillgänglighet och med 
avseende på bredd i 
studentrekryteringen. 

Inhämta synpunkter från 
studenterna och om hur 
introduktionerna går till i 
respektive ämne/respektive 
grupp. Gemensam 
diskussion och planering. 

Studievägledare, 
studierektorer, studentråd. 

4.3 Verka för att 
ämnesansvariga/föreståndare 
går utbildning i ”Arbetsmiljö 
och lika villkor” samt 
informationsseminarium om 
rutin för rehabilitering av 
anställda. 

Undersöka och aktivt 
erbjuda lämpliga 
kompetensutvecklande 
kurser för medarbetare med 
ledningsuppdrag. 

Prefekt, 
ämnesansvariga/föreståndare. 

 

 

 


