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Sociologiska institutionens Arbetsmiljöarbete 2017 
 

Under 2017 planerar arbetsmiljögruppen att fortsätta arbetet med kompetensutvecklingsplaner 

för TA-personalen då vi inte kommit i mål i denna fråga. Därutöver kommer vi att fokusera 

på institutionens studenter.  

 

TA-personalens behov och möjligheter till kompetensutveckling måste utredas vidare under 

året. Målet är att fastställa kompetensutvecklingsplaner för TA. Arbetet påbörjades under 

2013 men blev inte avslutat så arbetsmiljörådet kommer att arbeta vidare med frågan. 

 

För studenterna saknar vi ett skyddsombud. Vi har inte heller studentrepresentation i 

arbetsmiljörådet. Vi planerar att göra en arbetsmiljöenkät till studentgruppen för att undersöka 

hur studenterna upplever sociologiska institutionens arbetsmiljö. Vi behöver också se över 

frågor relaterade till studenternas praktik och fältarbete, som t ex försäkringsfrågor. Vad 

informerar vi studenterna om idag och hur kan vi göra denna information bättre. 

 

Löpande arbetsmiljöarbete 2017 

 

 

Organisation och fysisk arbetsmiljö 

 
Mål Åtgärd Tidsplan Genomförandeansvar 

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

(SAM) ska 

genomföras 

1. Arbetsmiljöenkät 

 

2.  Tydlig information 

om SAM, bl.a. på 

hemsidan. 

 

3. Skriftlig 

delegationsordning 

1. Vt 2016 

 

2. Kontinuerligt  

 

 

 

3. Årligen i 

november och 

vid behov  

1. Prefekt tillsammans med 

arbetsmiljögruppen 

2. Arbetsmiljögruppen 

 

 

 

3. Prefekt 

 

1. Upptäcka och 

förbättra brister i den 

fysiska arbetsmiljön 

2. Systematiskt 

brandskyddsarbete 

 

 

3. Ergonomiskt 

riktiga arbetsplatser 

1. Allmän skyddsrond  

 

 

2. Brandskyddsrond 

 

 Egenkontroll 

 

3. Ergonomisk 

skyddsrond 

1. Årligen i 

oktober. 

 

2. Utförs i 

september. 

1 g/kvartal  

 

3. Vid behov 

1. Prefekt 

 

 

2. Prefekt/ 

Vaktmästare 

 

3. Prefekt 

Tillgång till personer 

som kan bistå vid 

akuta olycksfall 

Utbildning i första 

hjälpen ska ges till 10 

personer 

Översyn 

halvårsvis 

Prefekt 

Tillgång till personer 

som kan agera vid 

brand eller annan fara 

Brandskyddsutbildning 

ska ges till 20 personer 

med målet att samtlig 

Jan-febr vart 

annat år  

 Prefekt 
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personal ska få 

brandskyddsutbildning 

All personal och 

studenter ska känna 

till utrymningsvägar 

och uppsamlingsplats 

Utrymningsövning för 

alla 

Teoretisk och praktisk 

utbildning 

utrymningsövning 

1 gång/år.  

 

Under början av 

2017 . 

Prefekt  

Identifiera 

arbetsuppgifter efter 

större elavbrott 

Upprätta och 

informera om 

handlingsplan 

Löpande Prefekt tillsammans med 

vaktmästare 

 
 

 

 

Psykosocial arbetsmiljö – friskvård och förebyggande åtgärder 

 

 

Mål Åtgärd Tidsplan Genomförande 

ansvar 

Ökat välbefinnande 

Förebygga 

sjukdomar och 

arbetsskador 

1. Motionskort 

 

2. Frukt 

3. Personalsammankomster & 

terminsavslut 

4. Gemensam frukost 

5. Massage 

6. Personalmöten 

1. Årligen 

 

2. Varje vecka 

3. Varje termin 

 

4. Varje dag 

5. 1 gång/månad 

6. 1 gång/månad 

 

1. Personal-

administratör 

2. Vaktmästare 

3. Personal-

administratör/ prefekt 

4. Vaktmästare 

5. Personal- 

 administratör 

6. Prefekt 

1. Identifiera & 

åtgärda brister i den 

psykosociala 

arbetsmiljön. 

2. Särskilt 

uppmärksamma 

jämställdhetsfrågor. 

3. Kartlägga den 

psykosociala 

arbetsmiljön och 

förslag till 

förbättringar. 

1. Utvecklingssamtal med all 

personal  

 

 

2. Samverka med 

jämställdhetsgruppen 

 

3. Psykosocial skyddsrond 

1. Årligen 

 

 

 

2. Årligen 

 

 

3. Årligen i maj 

 

1.Prefekt eller enligt 

delegationsordning.  

 

 

2. Sammankallande i 

arbetsmiljörådet. 
 

3. Prefekt 

 

 
Ohälsa och sjukfrånvaro 

 

Mål Åtgärd Tidsplan Genomförande ansvar 

Förebygga långtids- 

sjukskrivningar 

Uppföljning 

Rehabiliterings- 

kedjan 

Inom föreskriven tid 

Under 

behandlingsperioden  

Prefekt, 

personaladministratör 
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1. Etablera samarbete 

med Samhällsvetar-

kåren kring studenters 

arbets-och studiemiljö 

2. Studentskydds-

ombud utses 

3. Studenternas 

arbetsmiljön 

1. Institutions-

ledningen följer upp 

och intensifierar 

tagna kontakter 

2. Finns ej på 

institutionen 

3. Enkät om 

arbetsmiljön 

1. Under perioden 

 

 

 

2.?? 

 

3. Vt 2017 

1. Prefekt, 

Samhällsvetarkår 

 

 

2. Samhällsvetarkår 

 

3.Prefekt tillsammans med 

arbetsmiljögruppen 

 

 

 

Arbetsmiljöarbetet och aktuella handlingsplaner utvärderas årligen enligt uppgjord mall. 

Protokoll förs. 
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