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Arbetsmiljöpolicy vid DSV 
DSV:s övergripande mål för arbetsmiljöarbete är att skapa en god arbetsmiljö med bra 
personalpolitik i en driftsäker omgivning som med god marginal uppfyller de minimikrav som ställs 
av Arbetsmiljöverket och enligt Arbetsmiljöpolicy för Stockholms universitet.  

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter genom 
att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna i verksamheten, genomföra de åtgärder som 
behövs och följa upp resultatet så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredställande arbetsmiljö uppnås för både personal som studenter. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för vad 
som anges i högskolegemensamma riktlinjer, handlingsplaner och föreskrifter för Stockholms 
universitet. 

Arbetsmiljöarbetet  
Syftet med arbetsmiljöarbetet vid DSV är att: 
 verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt och psykiskt avseende med beaktande av de 

organisatoriska och sociala förhållandena 

 stödja personalen och studenterna så att arbetet och studierna ger möjlighet till personlig 
utveckling och gemenskap på ett tillfredsställande sätt 

 vidareutveckla arbetsmiljön där studerande och anställda känner respekt och förtroende för 
varandra och varandras arbetsuppgifter 

 verka för en god och väl fungerande digital arbetsmiljö 

Delegering av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna ska göras i enlighet med "Besluts- och 
delegationsordning för Stockholms universitet" under beaktande av de rutiner för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifterna som beskrivs i "Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid 
Stockholms universitet".  

Arbetsmiljön ska beaktas i all verksamhet på DSV, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det 
dagliga arbetet. I all planering ska ingå en bedömning av konsekvenserna för arbetsmiljön.  

Arbetsgivare, arbetstagare och studenter ska samverka för att åstadkomma en god och 
tillfredställande arbetsmiljö för samtlig personal och studerande. Samverkan utgör grunden och 
skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat där både anställda och studenter ges möjlighet till 
inflytande, delaktighet och utveckling. 

Det är viktigt att man fortlöpande ger akt på och systematiskt eliminerar risker för anställda och 
studenter att drabbas av fysiska och psykiska skador i arbetet. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbetet vid DSV ska bedrivas systematiskt enligt regelverket med beaktande av 
Stockholms universitets Arbetsmiljöpolicy, Handlingsplan och riktlinjer.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar följande: 

Policy – Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy, beslutas av rektor och kan kompletteras med lokal 
policy. 

Undersöka/bedöma – Arbetsförhållanden ska regelbundet kontrolleras för att bedöma riskerna för 
ohälsa och olycksfall. Planerade förändringar i verksamheten ska riskbedömas för att identifiera 
risker för ohälsa eller olycksfall och hur allvarliga dessa kan vara. 

Förebygga – Åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet ska genomföras snarast 
möjligt, åtgärder för att i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö ska genomföras. Vid ohälsa, 
olycksfall eller tillbud ska åtgärder vidtas och en utredning utföras för att eliminera framtida risken. 

Mål och handlingsplaner – Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig 
handlingsplan som innehåller uppgift om när de senast ska vara genomförda samt vem som är 
ansvarig för genomförande. 

Organisation – Arbetsmiljöombud med ersättare och studerandesskyddsombud ska ges möjlighet 
att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppgiften att verka förebyggande vad avser 
risker i arbetet och att verka för att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås ska fördelas på 
tillräckligt många arbetstagare. 

Utbildning – De som har delegerats ansvar för arbetsmiljöarbete ska ha tillräckliga kunskaper och 
befogenheter för det ansvar som delegerats. 

Dokumentation – Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
gå till. Dessa rutiner samt delegationen av ansvar för arbetsmiljöuppgifterna ska dokumenteras 
skriftligen.  

Verksamhetsprocess – Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Uppföljning och Ständiga förbättringar – Genomförda åtgärder ska kontrolleras samt att det 
årligen ska göras en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med krav för förbättring av 
det som inte fungerat bra. 

Arbetsmiljöombuden 
Arbetsmiljösombuden med ersättare och studerandesskyddsombuden företräder anställda resp. 
studenter i arbetsmiljöfrågor men de ansvarar inte för arbetsmiljön i juridisk mening och inte heller 
för genomförandet av åtgärder.  
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Arbetsmiljöombuden ska verka för tillfredsställande arbetsplatsförhållanden genom att vaka över 
att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöombuden ska delta 
i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av ny 
arbetsorganisation.  

Arbetsmiljöombuden ska medverka vid upprättandet och uppföljningen av årliga handlingsplaner, 
där det klart ska framgå vilka arbetsmiljöåtgärder som ska utföras, när dessa ska vara genomförda 
och vem som är ansvarar för genomförande inom den bestämda tiden. 

Strategi 
Det löpande Arbetsmiljöarbetet ska göras inom de områden som redovisas i avsnittet Systematisk 
arbetsmiljöarbete ovan. 

Policy  

Arbetsmiljöplanen ska utvärderas och revideras årligen i samverkan mellan institutionsledningen 
och arbetsmiljökommittén och fastställas av styrelsen. 

Undersöka/bedöma 

Minst en allmän skyddsrond samt en IT-skyddsrond ska genomföras per år.  

Det ska dessutom genomföras löpande arbetsplatsronder minst ett par gånger per termin.  

Kontrollronder bör genomföras utifrån återkommande teman.  

En brandskyddsinspektion genomförs årligen i samverkan med säkerhetsenheten.  

Den digitala arbetsmiljön ska beaktas och arbeten för att förbättra den ska bedrivas aktivt. 

En enkätundersökning om den organisatorisks, fysiska, sociala och psykosociala arbetsmiljön ska 
genomföras vart tredje år och undersökning ska omfatta såväl anställda som studenter. 

Förebyggande 

DSV ska genom information och utbildning verka för att såväl anställda som studerande har ett 
högt trygghets- och säkerhetsmedvetande. Nyanställda och studerande ska informeras om 
arbetsmiljöarbetet, brandskydd och utrymningsvägar vid anställningens början respektive läsårets 
början.  

Samtlig månadsanställd personal ska genomgå en introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt vid personalmöten och personalkonferenser informeras om det pågående arbetsmiljöarbetet. 
Informationsmaterial om arbetsmiljöarbetet ska överlämnas till nyanställda som del av 
introduktionen. 

En ergonomiföreläsning med uppföljande handledning inriktad till nyantagna studenter ska 
genomföras varje år. Institutionen ska i samråd med Studenthälsan inspektera den ergonomiska 
arbetsmiljön i institutionens datorsalar. Förslag enligt rapporten ska åtgärdas med ekonomiska 
hänsynstaganden. 

Inom varje avdelning/enhet ska det finnas minst en person som är väl förtrogen med att ge första 
hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR) samt minst en person som har deltagit i 
brandskyddsutbildning. Långsiktigt bör ambitionen vara att minst 50 % av den fast anställda 
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personalen har deltagit i HLR utbildning och minst 25 % har deltagit i brandskyddsutbildning samt 
att så gott som alla deltagit i ABC utbildning.  

Även bland studenterna ska det finnas åtminstone ett par personer som är väl förtrogna med att ge 
första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR) samt minst ett par personer som har deltagit i 
brandskyddsutbildning.  

Individuella planeringssamtal/utvecklingssamtal för anställda ska genomföras årligen. Dessa samtal 
ska bl a omfatta utformning av personliga kompetensutvecklingsplaner.  

Alla anställda ska löpande ges möjlighet till ergonomisk översyn av arbetsplatsen. Den 
ergonomiska utformningen av undervisningssalarna för lärare och studenter ska löpande revideras. 

Samtliga utbildningsinsatser, samtal och översyner som har med arbetsmiljön att göra ska 
dokumenteras för att möjliggöra uppföljning. 

Vid fall av ohälsa eller olycksfall eller allvarliga tillbud ska orsakerna utredas så att riskerna kan 
elimineras.  

Mål och handlingsplaner 

Åtgärder som inte genomförs omgående förs in i handlingsplanen med angivande av när åtgärden 
ska vara genomförd och vem som ansvarar för genomförande. Mål och handlingsplaner ska löpande 
uppdateras. 

Organisation  

Anställda och studenter ska löpande informeras om hur arbetsmiljöarbetet är organiserat på DSV, 
vilka befattningshavare som har delegerats arbetsmiljöansvar och vilka som ingår i 
arbetsmiljökommitté, brandskyddsgrupp m.m.  

Utbildning 

De som delegerats arbetsmiljöansvar ska erbjudas adekvat utbildning och ingen delegation kan ges 
innan avslutad utbildning, övriga som ingår i arbetsmiljöarbetet, exempelvis arbetsmiljöombud, 
ersättare och studerandeskyddsombud ska genomgå utbildning. Institutionen ska verka för bättre 
framförhållning i tillsättande av tjänster med arbetsmiljöansvar så att utbildningsplatser kan 
reserveras i god tid. En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete ska produceras för att 
kunna levereras för självstudier via webben. 

Dokumentation 

Arbetsmiljöplanen med handlingsplan styr arbetsmiljöarbetet vid DSV.  

Dokumentation kring alla vidtagna åtgärder samlas in och biläggs respektive arbetsmiljöplan. 

Delegation av ansvar för arbetsmiljöuppgifter dokumenteras skriftligen i arbetsbeskrivningar eller 
liknande.  

Arbetsmiljöplanen kompletteras av bl.a. Handlingsplan för kränkning och Kris- och katastrofplan. 

Verksamhetsprocess 

I alla verksamheter vid DSV ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del samt innefatta alla 
aspekter av arbetsmiljön. 
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Uppföljning 

Uppföljningen görs kontinuerligt genom arbetsplatsträffar samt genom att utse lämpliga 
arbetsgrupper som arbetar med särskilda åtgärder i planen. 

Arbetsmiljökommittén vid DSV 
Arbetsmiljökommittén ska delta i planering av arbetsmiljöarbetet vid DSV. Arbetsmiljökommittén 
ska sammanträda åtminstone en gång i månaden. 

I arbetsmiljökommittén vid DSV 2017 ingår: 

Tuija Lehtonen, brandskyddsansvarig, arbetsgivarrepresentant, admchef@dsv.su.se 

Irma Roovete, personalansvarig, arbetsgivarrepresentant, irroo@dsv.su.se  

Ken Larsson, arbetsmiljöombud för lärar- och forskningspersonal, skyddsombud@dsv.su.se 

Lena Norberg, ersättare arbetsmiljöombud för lärar- och forskningspersonal, lenan@dsv.su.se 

Marihan Ameen, arbetsmiljöombud TA-personal, skyddsombud@dsv.su.se 

Irma Muñoz, ersättare arbetsmiljöombud TA-personal, imu@dsv.su.se 

Katja Forsberg Bresciani, brandskyddskontrollant, katja@dsv.su.se 

Amos Zamosa, brandskyddskontrollant, amos@dsv.su.se 

Emelie Persson, studerandeskyddsombud, studskyddsombud@disk.su.se 

Sören Gustafsson, institutionstekniker, sgustaf@dsv.su.se 

Erik Thuning, IT-ansvarig, thuning@dsv.su.se 

Länkar 
Arbetsmiljöpolicy för Stockholms universitet  
http://www.su.se/regelboken/bok-4/arbetsmiljopolicy-1.26212 

Arbetsmiljölagen: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-
arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1      
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-
arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/ 
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-
social-arbetsmiljo-afs-20154/ 
 
Digital arbetsmiljö, rapport 2015:17 - Arbetsmiljöverket 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/digital_arbetsmiljo-rap-2015-17.pdf 
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Sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling 
 
För dess frågor hänvisas till Handlingsplan kränkning. 
 
Kontaktuppgifter: 

Uno Fors, prefekt, tfn 08-647 74 79, prefekt@dsv.su.se 

Åsa Smedberg, jämställdhetssamordnare, tfn 08-16 16 74, asasmed@dsv.su.se 

Tuija Lehtonen, jämställdhetsombud, tfn 08-16 16 26, admchef@dsv.su.se  

Ken Larsson, arbetsmiljöombud, tfn 08-16 11 63, skyddsombud@dsv.su.se 

Marihan Ameen, arbetsmiljöombud, tfn 08-16 16 18, skyddsombud@dsv.su.se 

Andrea Andrenucci, studievägledare, tfn 08-16 16 44, svl@dsv.su.se 

Emelie Persson, studerandeskyddsombud, studskyddsombud@disk.su.se 

Linnea Carles, studievägledare, tfn 08-16 41 13 svl@dsv.su.se 
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HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖN 2017 
Mål Aktiviteter/åtgärder Ansvarig Slutdatum Uppföljning 

Planera och genomföra 

en utrymningsövning i 

NOD. 

Planering för och genomförande av en utrymningsövning i 

NOD. Även DISK och PUB skall genomföra 

utrymningsövning.  

Administrativ chef 2017-12-31 Brandskyddskontrolla

nt dokumenterar 

resultat 

Förbättra beredskapen 

för akut ohälsa och 

olycksfall. 

Utbildningen i ABC- och HLR vilar tills vidare på grund av att 

behovet just nu är mättat, under 2017 genomförs utbildning i 

praktisk släckning med pulversläckare och brandfilt med 

åtminstone 2 till 4 grupper. Uppgift om vilka som deltagit 

noteras. Även studentrepresentanter skall erbjudas denna 

utbildning. 

Administrativ chef 2017-12-31 Personalansvarig 

följer upp vilka som 

deltagit 

Förbereda och planera 

arbetsmiljöenkät för 

studenter och personal 

Kartläggning av arbetsmiljöförhållande för studenterna ska 

genomföras och samordnas med nästa arbetsmiljöenkät för 

personal 2017. En arbetsgrupp som kan börja arbeta med det 

bör utses snarast. 

Administrativ chef 

Personalansvarig 

2017-12-31 Studierektor för 

grund- och 

forskarstudier 

sammanställer sina 

delar och rapporterar 

till arbetsmiljö-

kommittén. 

Personalansvarig 

sammanställer och 

rapporterar 

personalenkät 

Förebyggande av 

ohälsa. 

Förslag till en plan för implementering av Digital 

arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets rapport 2015:17 

utarbetas och integreras i arbetsmiljöplanen. 

Administrativ chef 2017-12-31 Personalansvarig 
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Förebyggande av 

ohälsa 

Förslag till en plan för implementering av Arbetsmiljöverkets 

AFS 2015:4 avseende organisatorisk och social miljö för 

integration i arbetsmiljöplanen. 

Administrativ chef 2017-12-31 Personalansvarig 

Informera om arbets-

miljöarbetet. 

Samtlig personal ska genomgå en introduktion till systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Kan eventuellt genomföras som en webbkurs, 

undersök samarbete med videostudion. 

Administrativ chef Löpande Personalansvarig 

följer upp vilka som 

deltagit i 

introduktionen 

     

 


