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Arbetsmiljöarbete vid Socialhögskolan
MÅL OCH SYFTE
Socialhögskolans viktigaste resurs är personalen. Tillsammans ska vi arbeta för att institutionen 
ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö för alla 
anställda. 

Arbetsmiljön ska vara trygg, stimulerande och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att 
påverka för den enskilde. Målet med arbetsmiljöarbetet syftar till att främja hälsa och öka organisa-
tionens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i såväl i det dagliga 
arbetet som vid verksamhetsplanering. Vidare är syftet att förebygga stress och därigenom minska 
sjukfrånvaron. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan ledning och medarbetare. 
De anställda ska därför ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt 
i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Vid Socialhögskolan accepteras ingen 
form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer 
ska behandlas jämlikt och med respekt. 

Socialhögskolans arbetsmiljöarbete utformas i enlighet med den fastställda arbetsmiljöpolicyn vid 
Lunds universitet samt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter för området.

För mer information om Lunds universitets mål och handlingsplan för universitetets arbetsmiljöarbete 
se Medarbetarwebben.

Arbetsmiljöplanen, information om arbetsmiljöarbetet samt krisplanen kommer att finnas tillgängliga 
på Socialhögskolans interna medarbetarwebb.

Att skapa en god och säker arbetsmiljö är en viktig uppgift för Lunds universitet och dess verksam-
het. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen 
och i studiemiljön. Denna policy och beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet på Lunds universitet går 
till, tydliggör de mål vi har med arbetsmiljöarbetet och med vilka medel vi ska nå dit.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som upplevs utveck-
lande och stimulerande och där hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet integreras i allt vad vi gör; det 
ska vara en naturlig del i all verksamhetsplanering. Genom att vi erbjuder en stimulerande arbets- 
och studiemiljö kan vår viktigaste resurs, den enskilde individen, trivas och fungera väl.

Universitetets arbetsmiljöarbete ska med god marginal klara lagstiftningens krav. Arbets-förhål-
landena ska anpassas till de anställdas och studerandes olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
hänseende. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga, funktionella och tillgängliga lokaler. Ar-
bete och studier ska planeras så att arbetstagarna och de studerande inte riskerar att utsättas för 
arbetsbelastning som kan medföra förslitningsskada eller psykisk ohälsa.

Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor ska 
avsättas inom universitetet på central nivå, inom fakulteter och institutioner samt inom övriga 
motsvarande verksamheter.

Arbetsmiljöarbetet ska planeras, organiseras och följas upp på ett effektivt och målinriktat sätt, i 
enlighet med de krav som gäller för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön skall utformas så 
att den skapar förutsättningar för arbetsglädje och trygghet, utveckling och delaktighet för såväl 
anställda som studerande.

Kränkande särbehandling accepteras inte på arbetsplatsen eller i studiemiljön, och vid tecken på 
sådan ska åtgärder snarast vidtas. Det ska finnas system som uppmärksammar tidiga signaler på 
stress och en öppenhet i organisationen som motverkar tystnadskultur.

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR LUNDS UNIVERSITET FÖR PERIODEN 2014-2017  
FASTSTÄLLD AV REKTOR 2014-06-05
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ARBETSMILJÖORGANISATION
Prefekten har det övergripande ansvaret för att institutionen arbetar aktivt och systematiskt 
med arbetsmiljöfrågor. Prefekten är också brandskyddsansvarig. Biträdande brandskyddsansva-
rig är husintendenten och det finns ett skyddsombud på institutionen. Personalsamordnaren är  
krissamordnare för personalen och för studenter har studievägledaren motsvarande roll. 

Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens arbetsmiljöarbete, samt ansvarar för att 
resultatet av arbetet följs upp. 

Vid Socialhögskolan har biträdande prefekt fått ansvar för att leda det systematiska  
arbetsmiljöarbetet. Detta sker i samverkan med medarbetarna.

Handlingsplan
Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycks-
fall i arbetet förebyggs och att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Handlingsplanens  
arbetsuppgifter kan delegeras, men ej ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet kommer 
att genomföras med hjälp av en arbetsmiljökommitté bestående av olika personalkategorier med 
förankring i Socialhögskolans olika byggnader samt undervisningsplatser (Lund och Helsingborg). 

Arbetsmiljökommittén bevakar frågor som rör arbetsmiljön, bereder förslag, utför delegerade 
arbetsuppgifter samt bistår prefekt/biträdande prefekt. Personalsamordnarens roll i arbetsmiljöar-
betet är att bistå prefekt/biträdande prefekt vid revideringen av  
planen och i samband med fakultetens uppföljningsmöte i slutet  
av året. 

FYRA PRIORITERADE OMRÅDEN FINNS FÖR  
DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET: 

1. Tydliggöra arbetsmiljöorganisation, 
2. Undersöka arbetsmiljön, 
3. Utveckla intern kommunikation samt 
4. Tydliggöra policy och rutiner.

MÅL ÅTGÄRD TIDSPLAN ANSVAR FÖR 
GENOMFÖRANDE/
ÅTGÄRDAS TILLSAMMANS 
MED

1. Tydliggöra
Arbetsmiljö- 
organisation

Starta en
arbetsmiljökommitté

Förslag 
under  
HT-2016

Prefekt/biträdande prefekt

Utbildning i 
arbetsmiljö till de som 
har uppgifter utifrån 
en ledningsfunktion

Löpande Prefekt/biträdande prefekt

Utveckla signalsystem 
för att tidigt fånga 
upp signaler på 
ohälsa/missförhållande

Löpande Prefekt/biträdande prefekt med 
hjälp av kursföreståndare och 
skyddsombud
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MÅL ÅTGÄRD TIDSPLAN ANSVAR FÖR 
GENOMFÖRANDE/
ÅTGÄRDAS TILLSAMMANS 
MED

2. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
– undersöka 
arbetsmiljön

Medarbetarsamtal Löpande Prefekt/biträdande prefekt

Arbetsplatsmöten T/A Löpande Prefekt/biträdande prefekt

Integrerad del 
av det löpande 
arbetet. Arbetsmiljö 
som punkt på 
dagordningen

Löpande Prefekt/biträdande prefekt

Enkät psykosocial 
arbetsmiljö

2017 Prefekt/biträdande prefekt med 
hjälp av personalsamordnare

Doktorandernas 
arbetsmiljö

2016 Prefekt/biträdande prefekt 
tillsammans med studierektor 
för forskarutbildningen

3. Intern 
kommunikation

Nyhetsbrev VT-16 Prefekt med hjälp av 
kommunikatör och 
personalsamordnare

Intern hemsida HT-16 Prefekt med hjälp av 
kommunikatör

Ta fram riktlinjer för 
hur soch-mailen bör 
användas

HT-16 Prefekt/biträdande prefekt med 
hjälp av kommunikatör

4. Policy & Rutiner Introduktion av 
nyanställda

Löpande Prefekt/biträdande prefekt med 
hjälp av personalsamordnare

När anställningar 
upphör

Löpande Prefekt/biträdande prefekt

Utöver ovanstående handlingsplan organiseras det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån en  
årsplanering där vissa uppgifter utförs kontinuerligt och löpande.
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JANUARI
• Skyddsrond (Fysisk och psykosocial)
• Analysera kursutvärderingar
• Uppdatera anhöriglista och adresslista

FEBRUARI
• Medarbetarsamtal med undervisande personal
• Personalmöte
• Brandsäkerhetsrond

MARS
• Fortsättning medarbetarsamtal
• Uppföljning skyddsrond
• Uppföljning brandsäkerhetsrond
• Personalmöte

APRIL
• Fortsättning medarbetarsamtal
• SAM-handlingsplansuppföljning
• Personalmöte

MAJ
• Fortsättning medarbetarsamtal
• Brandövning (nästa tillfälle 2018), 
• översyn kompetens inklusive HLR-, förstahjälpen- och 

brandutbildning,
• AM-workshop med T/A
• Personalmöte
• Informera om bemanning under semesterperioder

JUNI
• Avslutande T/A-möte
• Analysera kursutvärderingar
• Våravslutning

JULI
• Semesterperiod 

AUGUSTI
• AM-workshop med personal under personaldagarna

SEPTEMBER
• Uppdatera anhöriglista och adresslista
• Personalmöte

OKTOBER
• Medarbetarsamtal T/A
• Gå igenom alla rutiner/uppdragsbeskrivningar/ev 

delegationer gällande arbetsmiljöarbetet
• Personalmöte
• Brandsäkerhetsrond

NOVEMBER
• SAM-uppföljning och rapport till överordnad chef /

personalansv. fakulteten huvudskyddsombud m.fl.
• Personalmöte

DECEMBER 
• Budgetera arbetsmiljö
• Jullunch
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Kontaktpersoner
PREFEKT
Staffan Blomberg
Tfn: 046-222 31 62, 070-243 59 63
E-post: staffan.blomberg@soch.lu.se

BITRÄDANDE PREFEKT
Marcus Knutagård
Tfn: 046- 222 93 84, 073-062 66 82
E-post: marcus.knutagard@soch.lu.se 

HUSINTENDENT/BITRÄDANDE BRANDSKYDDSANSVARIG
Håkan Eriksson
Tfn: 046-222 93 96
E-post: hakan.eriksson@soch.lu.se 

PERSONALSAMORDNARE 
Ellinor Weise
Tfn: 046-222 96 68, 070-305 69 88
E-post: Ellinor.weise@soch.lu.se 

SKYDDSOMBUD, SOCIALHÖGSKOLAN HELSINGBORG
Carina Olsson
Tfn: 042-35 65 50, 046-222 97 88
E-post: carina.olsson@soch.lu.se

SKYDDSOMBUD, SOCIALHÖGSKOLAN LUND
Tina Mattsson
E-post: skyddsombud@soch.lu.se

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN LUNDS UNIVERSITET
Tfn: 046-22 232 80

STUDENTHÄLSAN
Tfn: 046-222 43 77

ORDFÖRANDE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS  
HMS-KOMMITTÉ (HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET)
Christofer Edling
Tfn: 046- 222 88 62
E-post: christofer.edling@soc.lu.se

HUVUDSKYDDSOMBUD SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Ola Hall
Tfn: 046-222 84 09
E-post: ola.hall@keg.lu.se

STUDERANDESKYDDSOMBUD SOCIONOMSEKTIONEN 
E-post: ordf.socionom@samvetet.lu.se

LARMTELEFON LUNDS UNIVERSITET
Tfn: 046-222 07 00
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