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Bilaga 1 

 

Handlingsplan vid strömavbrott 

 

Här redovisas vad som händer vid strömavbrott samt vems ansvar det är att återställa 

systemen. 

 

Larmsystem och nödbelysningssystem är kopplade till en batteribackup, backupen slutar att 

fungera efter ett tag.  Akademiska Hus ansvarar för att kontrollera återställande. Om lokalerna 

blir helt mörklagda finns ficklampor i anslutning till förbandstavlorna på andra, tredje och 

fjärde våningen. 

 

Nattetid mörkläggs lokalerna och nödbelysning finns inte. Ficklampor förvaras i anslutning 

till förbandstavlor på andra, tredje och fjärde våningen, vilka kan användas vid nödsituationer. 

Ficklampornas funktion kontrolleras regelbundet. 

 

Om personal fastnar i hissar, finns en batteridriven backup för nödlarmet till Räddningstjänst. 

Kontroll utförs regelbundet. Vid strömavbrott kontrolleras att ingen sitter instängd i hissen. 

 

Passagesystem och kodlås sätts ur funktion. Personal kan dock alltid ta sig ut, men kommer 

inte in igen. Kontroll av mekanismer utförs regelbundet.  

 

Vid strömavbrott slutar ventilations- och klimatsystem att fungera. Akademiska Hus ansvarar 

för att kontrollera återställande. 

 

Vid eventuell förlust av data m.m. kopplat till datorer och servrar. LDC ansvarar för att 

uppbackningssystem fungerar och enskild personal ansvarar för att följa deras 

rekommendationer. 
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      Bilaga 2 

 

Handlingsplan för upprättande av kompetensutvecklingsplaner.  

 

Under 2014 kommer projektet Kompetensutveckling för administratörer på Sociologiska 

institutionen att fortsätta. Syftet med projektet är att säkerhetsställa kompetensen och 

utvecklingsmöjligheter för institutionens TA-personal. Projektet kommer att innefatta: 

 

1. Inventering av kompetens i administratörsguppen. Detta genomförs genom att samla 

in skriftliga redogörelser från personalen samt med kompetterande intervjuer.  

2. Genomföra en behovsanalys samt framtagande av vision för kompetensutveckling för 

administrativ personal på institutionen.   

3. Matcha behovet med kursutbud inom och utanför Lunds universitet och/eller andra 

insatser för arbetsplatslärande.  

4. Framtagning av strukturer och förslag till organisation för kvalitetssäkring av 

administrationen och bidra till den professionella utvecklingen hos enskild. 
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Bilaga 3 

Handlingsplan för att förebygga stress i arbetsmiljön. 

Under 2013 anordnade arbetsmiljörådet en studiedag för att fördjupa de frågor som i 

arbetsmiljöenkäten visat sig ha störts brister. En av dessa frågor var den stress institutionens 

anställda upplevde. En stress som har många orsaker: Institutionen har en relativt stor grupp 

tidsbegränsat anställda och detta skapar osäkerhet för den enskilde individen. Samtliga 

anställda har fått allt mer administrativa sysslor i takt på att kraven på institutionernas 

redovisning och uppföljning ökat. Dessa sysslor ska hanteras samtidigt som alla andra 

arbetsuppgifter ska göras. Individualiseringen gör att den enskilde upplever större krav på sig. 

 

För att förebygga stress ska: 

• En årlig psykosocial enkät  

• Vart andra år ska en arbetsmiljöenkät gå ut till samtliga anställda  

• Frågan lyftas i medarbetarsamtalen och eventuella risker identifieras 

• Ledningen föra en kontinuerlig dialog med institutionens anställda om arbetsvillkor 

och krav  
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Bilaga 4 

Handlingsplan för studenter och arbetsmiljö.  

2011 tillsattes en grupp på Sociologiska institutionen som skulle se över och utvärdera 

institutionens studenters studie- och arbetsmiljö. Detta arbete har varit eftersatt och ska därför 

tas upp igen under 2014.   

 

Projektet kommer att innefatta: 

• enkätundersökning kring studenternas fysiska- och psykosociala arbetsmiljö, 

• förnyad och förbättra information till studenter om sociologiska institutionens 

systematiska arbetsmiljöarbete och systematiska brandskyddsarbete, 

• utarbeta riktlinjer för hur information förmedlas och följs upp mellan institutionen och 

studenterna.   
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Bilaga 5 

Information och utbildning 

 

Information om arbetsmiljöfrågor till institutionens personal och studenter sker i huvudsak via 

institutionens hemsida, via studentutrymme och i föreläsningssalen samt vid introduktion av 

nyanställda. Därutöver ges information av de personer som erhållit delegering av olika 

arbetsmiljöuppgifter samt vid institutionens personalmöten. Dessutom finns det hos 

institutionens skyddsombud en pärm för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Sociologiska 

institutionen. Aktuella arbetsmiljöföreskrifter (AFS) finns att tillgå på http://www.av.se/  

 

Skyddsombud på Sociologiska institutionen: Håkan Bergquist tfn 046-222 88 13 

 

Utbildnings- och kompetensutveckling 

 

Personalenheten ger ledarskapsutbildningar där arbetsmiljöfrågorna ingår som ett moment. 

Det finns också en mängd olika kurser för lärare och TA-personal som ges angående olika 

arbetsmiljöfrågor. Här finns separata utbildningar för prefekter och skyddsombud samt 

utbildningar där det krävs att prefekt och skyddsombud går tillsammans. 

 

Vid utbildning i HLR och första hjälpen anlitas Lunds Universitets företagshälsovård. 

Brandskyddsutbildning sker i samarbete med Räddningstjänst Syd. 

 

Försäkring 

 

Samtliga anställda samt studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning eller 

antagna till och bedriver forskarutbildning, är per automatik försäkrade via 

arbetsskadeförsäkringen och Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter under 

den tid de finns i universitetets lokaler. Arbetsskadeförsäkringen och personskadeförsäkring 

för studenter gäller under all undervisningstid och således även vid fältundersökningar och 

exkursioner. Anställda på tjänsteresa omfattas av Kammarkollegiets Tjänsteförsäkring. Enligt 

prefektbeslut 18/1 2013 tecknar även institutionen försäkring för MFS-stipendiater.  

 

 

http://www.av.se/


 

 6  

Undantagna från försäkringen är: 

• Doktorand som efter sin disputation och efter anställningens upphörande stannar kvar 

på sin institution för att avsluta sitt arbete. 

• Inskrivna studenter (se ovan) som gör praktik under t ex sommarlov.  

 

Information om försäkringar finns på  

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/forsakringar 

 

 Om något händer 

 

Om något händer som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så 

använd denna telefonlista: 

 

I nödsituation ring: (0)112  

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.  

Tänk på att alla anställda har en rättighet och skyldighet att initiera kontakt med polis och 

räddningstjänst vid olyckor. 

 

Universitetets larmtelefon: 20 700  

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson 

 

För mer information se http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-

hander 

 

Om en allvarlig händelse inträffar eller om någon vid institutionen får kännedom om en 

allvarlig händelse ska prefekten omedelbart informeras. Hur en sådan allvarlig händelse ska 

hanteras finns beskrivet i Sociologiska institutionens Kris- och katastrofplan. Denna finns på 

institutionens interna websidor 

 

Förteckning över lagar och avtal 

 

Lagar och andra föreskrifter finns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se). 

Detta är en lista på centrala arbetsmiljölagar och föreskrifter: 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/forsakringar
http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-hander
http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-hander
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▪ Arbetsmiljölagen (1977:1160). http://www.av.se/ 

▪ Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/arbetsmiljopol

icy-2014-2017.pdf 

▪ Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.  

(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20011286.HTM) 

▪ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/foreskrifter-

for-utbildning-pa-forskarniva-vid-lu.pdf 

▪ Studenternas rättigheter http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-

skyldigheter-som-student 

▪ Centralt arbetstidsavtal för lärare mellan Lunds universitet och SACO/ ST 

http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/arbetstid/arbetstidsavtal-for-larare 

▪ Lokalt avtal om flexibel arbetstid http://www.hr-

webben.lu.se/anstallningsvillkor/arbetstid/flextidsavtal-for-teknisk-och-administrativ-

personal 

▪ Anställd vid Lunds Universitet 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning 

 

 

Kontaktpersoner 

 

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådets medlemmar 2017: Britt-Marie Johansson, Vesa 

Leppänen, Tina Kindeberg, Magnus Ring, Magnus Karlsson, Lotta Granbom, Tullia Jack, 

Jakob Regnér, Christian Landgren samt Marie Persson.  

 

Kontaktpersoner och expertstöd 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsmiljökommitté: 

Ordf. Christofer Edling tel. 222 88 62  

 

 

http://www.av.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/arbetsmiljopolicy-2014-2017.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/arbetsmiljopolicy-2014-2017.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20011286.HTM
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/foreskrifter-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-lu.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/foreskrifter-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-lu.pdf
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/arbetstid/arbetstidsavtal-for-larare
http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/arbetstid/flextidsavtal-for-teknisk-och-administrativ-personal
http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/arbetstid/flextidsavtal-for-teknisk-och-administrativ-personal
http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/arbetstid/flextidsavtal-for-teknisk-och-administrativ-personal
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning


 

 8  

Huvudskyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakulteten: 

Ola Hall tel. 0733 747849 

 

Skyddsombud, Sociologiska institutionen: 

Håkan Bergquist tel: 222 88 13 

 

Företagshälsovården Lunds Universitet: tel. 222 32 80 

 

Säkerhetschef: 

Per Gustafsson, tel. 222 37 48 

 

Säkerhetssamordnare: 

Håkan Jönsson, tel. 222 32 46 
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Bilaga 6 

Introduktion av nyanställda vid Sociologiska Institutionen 

- checklista 

Övergripande ansvar för introduktion av nyanställda ligger på personaladministratör men 

deltagande i introduktion ingår också i befattningsbeskrivningen för 

 

• prefekt 

• doktorandrepresentant  

• studierektor GU och FU 

 

Den första tiden som nyanställd på en arbetsplats kan vara avgörande för den fortsatta 

trivseln. Det är därför viktigt för den nyanställde att delta i de aktiviteter som erbjuds. Som 

nyanställd vid institutionen räknas de som för första gången kommer hit för att arbeta eller 

bedriva forskarstudier. I båda fallen har man rätt till, stor nytta och glädje av att ta del av 

den information som ges. 
 

Introduktionen för anställda omfattar totalt ca 3 dagar, en dag inom institutionen, en dag på 

fakulteten och en dag med deltagande i LU:s introduktionsdag. Introduktionen börjar 

egentligen innan den anställde påbörjar sin första arbetsdag. Information om anställningen 

skall ges till berörda så att själva förordnandet kan göras i så god tid som möjligt. 

Informationsmaterial lämnas eller skickas ut före anställningens början. 

 

Arbetsplatsen skall stå färdig och vara klar att använda, försedd med fungerande telefon och 

dator. 

 

Institutionens information skall innehålla:  

 

• Presentation av medarbetare 
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• Rundvandring och visning av lokalerna 

• Visning av den egna arbetsplatsen, hur telefonsystemet fungerar, mailadress etc 

deltagande i fikapaus ev. lunch. 

• Träffa prefekt och andra i ledningsfunktion. Information om arbetstider, rutiner, 

aktiviteter  

• Genomgång av viktiga anställningsvillkor, rättigheter och skyldigheter. 

• Genomgång av institutionens organisation. (Hur är ledningen för institutionen 

sammansatt? Vem och vilka ingår i de olika ledningsfunktionerna? Information om 

arbetsfördelning, vem ansvarar för vad, vart vänder man sig med olika saker. 

Arbetsplatsombud – Skyddsombud, etc.) 

 

Informationen kan med fördel fördelas med några dagars mellanrum så att den anställde 

hinner "smälta" all information. Efter någon tid skall möjlighet ges för den anställde att 

ställa frågor eller få önskad fördjupad information av vissa saker. 

Senast efter fyra månader skall uppföljningssamtal ske med ansvarig för introduktionen – 

ny möjlighet skall ges att träffa prefekt eller annan t.ex närmaste chef. 

Nyanställda av alla kategorier skall delges ovanstående information, den konkreta 

utformningen kan dock skilja sig åt. (T ex delges doktorander delar av informationen via en 

introduktionskurs.) 

 

http://www5.lu.se/pa-online/rekrytering/introduktion 

 

http://www.sam.lu.se/anstaelld/nyanstaelld  

 

 

http://www5.lu.se/pa-online/rekrytering/introduktion
http://www.sam.lu.se/anstaelld/nyanstaelld
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