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Handlingsplan 2021 för arbetsmiljön 

vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet 

Fastställd av institutionsstyrelsen 2020-12-09 

1. Inledning

Arbetsmiljöarbetet vid juridiska institutionen styrs av Stockholms universitets arbetsmiljö- och 

lika villkorspolicy, lagstiftning och av en handlingsplan och riktlinjer som har antagits av 

universitetets rektor. Internt styrande dokument för arbetsmiljöarbetet återfinns på universitetets 

medarbetarwebb under Anställd/Arbetsmiljö & lika villkor. 

1.1 Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy för Stockholms universitet 

Rektorsbeslut, dnr SU FV-1.1.2-3914-19 

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. 

1.2 Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020 - 2022 

Rektorsbeslut SU FV-1.1.2-2404-20 

I dokumentet definieras ett antal övergripande mål och delmål som universitetet alltid ska sträva 

mot. Varje institution ska bryta ned målen och arbeta med dessa. Delmålen kommer att följas 

upp hösten 2022.  

1.3 Lagstiftning 

De externt styrande dokument som reglerar universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete är 

1.3.1 Arbetsmiljölagen (AML) 

1.3.2 Arbetsmiljöförordningen (AMF) 

1.3.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 

1.3.4 Diskrimineringslagen 

I föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) slås det fast att varje arbetsgivare ska 

ha rutiner för sitt arbetsmiljöarbete och tydliga handlingsplaner för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 

1.4 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.  
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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. 

 
2 Arbetsmiljöarbetet vid Juridiska institutionen 

Ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen är prefekten. Ansvaret för 

generella personalvårdsåtgärder är delegerat till den administrativa chefen. 

Ämnesföreståndarna ansvarar för att bemanningsplaneringen och de individuella 

tjänstgöringsplanerna är förenliga med institutionens arbetstidsriktlinje. De har också i uppgift att 

vara arbetsgivarens ögon och öron i arbetsmiljöarbetet och se den enskilda medarbetaren. 

Alla vid institutionen ska aktivt verka för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat, med 

en respektfull ton i umgänget med arbetskamrater och studenter. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vilar på fyra grundstenar: 

• Undersökning av arbetsförhållandena, 

• bedömning av risker, 

• genomförande av åtgärder samt 

• uppföljning av resultatet. 

2.3 Uppföljning av punkterna på arbetsmiljöplanen för 2020 
Av de åtgärder som stod på den föregående handlingsplanen för arbetsmiljön har följande 

genomförts helt eller delvis: 

• På grund av corona-pandemin har ingen fysisk skyddsrond genomförts under 2020. 

• Arbete med bemanningssituationen pågår alltjämt. Planen för att hantera problemet med 

lärares ackumulerade övertimmar är inte färdigställd.  

• Ett möte med personalavdelningen och planer på en workshop om arbetsbeskrivningar 

har initierats.  

• Fortsatt uppmuntran för arbete i ämneslag där lärare/forskare och TA-personal arbetar 

integrerat. Dock har responsen varit ganska liten. 

• Flera workshops och seminarier gällande nya administrativa system har erbjudits. 

Dock har uppslutningen bland undervisande personal varit dålig. 

• Grundläggande arbetsmiljöutbildning för ämnesföreståndare och studierektorer har 

genomförts med mycket god närvaro.  

• Möten med ämnesföreståndare hålls en - två gånger/termin. 

• Rutin för säkring av backup vid sjukfrånvaro finns men är inte fullt implementerad i 

verksamheten. 

• Åtgärder för att, inom TA-gruppen; förstärka återkoppling på arbete och prestation genom 

utvecklingssamtal, öppen mottagning samt uppmärksammande av professionella framgångar 

har genomförts. 

• Ingen begäran om att Akademiska hus ska montera om felaktigt placerad belysning har gjorts. 

• Seminarium om bemötande av potentiellt aggressiva personer har genomförts med god 

närvaro. 

• Handlingsplan för den praktiska hanteringen av ärenden om kränkande särbehandling har 

upprättats men ej beslutats. 

• Genom arbetsmiljögruppen har ledningen kontinuerligt följt upp att planerade åtgärder 
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vidtagits. 

• Vid medarbetarsamtal har prefekt följt upp med ämnesföreståndare hur de arbetar med 

arbetsmiljöfrågor. 

2.4 Handlingsplan för 2021 

Institutionsledningen ska planera och genomföra aktiviteter som syftar till att ge nyckelfunktioner 

och medarbetare praktisk kunskap och insikt i hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor för att på så 

sätt skapa en hållbar, effektiv och produktiv arbetsplats. 

Under 2020 har arbetet vid institutionen i hög grad präglats av corona-pandemin. Belastningen 

på medarbetarna har varit hög då de brådstörtat har tvingats sätta sig in i de tekniska och 

pedagogiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten på distans med hjälp av Zoom, 

samtidigt som en ny lärplattform, Athena, har tagits i bruk. Arbetsmiljöarbetet under 2021 ska 

gå ut på att avhjälpa de svårigheter och problem som detta kan ha orsakat. De psykosociala 

frågorna ska fortsatt vara i fokus. 

 

2.4.1 Undersökning av arbetsförhållandena och bedömning av risker 
 

Institutionsledningen ska under 2021: 
 

• Genomföra en fysisk skyddsrond. 

• Undersöka den psykosociala arbetsmiljön, bland annat vid hemarbete och 

distansundervisning, genom en enkät och intervjuer. 

• Regelbundet följa upp sjukskrivningsstatistiken och vidta de åtgärder som den kan föranleda. 

 

2.4.2 Genomförande av åtgärder 
 

Institutionsledningen ska under 2021: 
 

▪ Påbörja arbetet med att ta fram en metod för att genomföra förändringar i verksamheten på ett 

strukturerat sätt med fokus på förberedelser, genomförande och uppföljning; 

▪ Utveckla användningen av Athena bland lärarna genom att ordna seminarier med 

tyngdpunkt på Athenas möjligheter som lärplattform snarare än som 

kursadministrativt system; 

▪ Säkerställa att det finns en plan för en säker återgång till 

fysiskt arbete; 

▪ Fortsätta att uppmuntra arbete i ämneslag där lärare/forskare 

och TA-personal arbetar integrerat; 

▪ Utarbeta rutiner för skriftlig fördelning av uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet mellan chefer och medarbetare; 

▪ Erbjuda ämnesföreståndare och studierektorer en 

grundläggande arbetsmiljöutbildning; 

▪ Begära att Akademiska Hus monterar om felaktigt placerade belysningsarmaturer i 

arbetsrummen. 
 

2.4.3 Uppföljning 
 

Institutionsledningen ska under 2021: 
 

▪ kontinuerligt följa upp att de planerade åtgärderna vidtas; 

▪ vid medarbetarsamtal eller liknande följa upp med ämnesföreståndarna hur de arbetar med 

arbetsmiljöfrågor, 

▪ senast i december 2021 rapportera till arbetsmiljögruppen hur handlingsplanen har 

genomförts; 

▪ senast i januari 2022 rapportera till institutionsstyrelsen hur handlingsplanen har genomförts. 




