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Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 

Inledning  

En god arbetsmiljö är av yttersta vikt för att skapa en hälsofrämjande, trivsam och produktiv arbetsplats. Ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är en metod för att skapa struktur och kvalitetssäkra processen för att uppnå en god arbetsmiljö. 
Presidiet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön i det dagliga arbetet, men samtliga styrelsemedlemmar har ett 
gemensamt ansvar att rapportera brister i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Rapportering av brister i 
arbetsmiljön görs till en skyddskommitté bestående av kårordförande, vice kårordförande samt ett skyddsombud. Det 
yttersta ansvaret för ett systematiskt arbetsmiljöarbete ligger hos fullmäktige. För att kommunikation gällande 
arbetsmiljö mellan styrelsen och fullmäktige ska ske på ett effektivt sätt är det rekommenderat att detta görs via 
listombuden. 

Syftet 

Det huvudsakliga syftet med arbetsmiljöpolicyn är att förtydliga och dokumentera StuFFs rutiner kring 
arbetsmiljöarbete, men även att säkerställa ett systematiskt arbete med arbetsmiljö för alla StuFFs hel- och 
deltidsarvoderade framöver. Detta för att skapa en trivsam miljö för alla medarbetare samt för att StuFF ska ses som en 
attraktiv arbetsplats som värnar om hälsa och välbefinnande, såväl för studenter som för den egna medarbetaren. 

Arbetsmiljöarbetet 

Arbetet för en god arbetsmiljö bör vara en naturlig del i verksamheten. Att värna om den gemensamma arbetsmiljön ska 
vara en självklarhet för alla som tar del av det dagliga arbetet inom StuFFs verksamhet. För att uppnå en god arbetsmiljö 
på ett effektivt sätt är det viktigt att rådande rutiner, riktlinjer och policy involveras i det dagliga arbetet med arbetsmiljö. 
Exempel på rådande riktlinjer som är implementerade och i varierande omfattning berör arbetsmiljö är; alkohol och 
narkotikapolicy, kommunikationspolicy, teknikpolicy, uppdrag- och arbetsgivarpolicy med flera. Fortsättningsvis 
uppmanas även förtroendevalda att varje år skapa interna riktlinjer kring vilka förhållanderegler som bör gälla för 
gruppen, för att främja interpersonella relationer och en god arbetsmiljö. 

Arbetet bör präglas av förebyggande åtgärder där arbetsbelastningen hos de förtroendevalda på hel- och deltidsuppdrag 
kontinuerligt bevakas och lämpliga åtgärder implementeras i god tid. Exempelvis kan sådan bevakning ske genom 
medarbetarsamtal, mående-rundor under möten eller så kallade walk-and-talk. Fortsättningsvis, för att kunna erbjuda 
styrelsemedlemmar en trygghet för att eventuell ohälsa kan åtgärdas på ett professionellt sätt bör StuFF verka för att 
erbjuda företagshälsovård till de förtroendevalda på heltidsuppdrag, i den mån det är hållbart för organisationen. 

För att arbetsmiljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt behöver rutiner tillämpas. Nedan beskrivs de rutiner som 
tillämpas kring skyddsombud samt skyddskommitté. 

Skyddsombudet 

Skyddsombudet väljs av styrelsen, i regel i början av varje verksamhetsår. Om sittande skyddsombud avsäger sig ansvaret 
under verksamhetsåret eller om sittande skyddsombud misstroendeförklaras av en absolut majoritet utförs ett nyval. 
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Syftet med att ha ett skyddsombud är att ha en samlad röst för övriga styrelsemedlemmar mot presidiet. Därför kan inte 
kårordförande eller vice kårordförande själva utnämnas till skyddsombud och har inte heller rösträtt när skyddsombudet 
utses. Skyddsombudets roll är skild från det centrala arbetsmiljöombudet för studenter som är kontaktperson för 
sektionerna. 

Skyddsombudet ska: 

1. Ta del av Arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2. Ha rätt till utbildning inom sin arbetsuppgift. 

3. Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kåren. 

4. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för styrelsemedlemmar. 

5. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för externa parter; exempelvis 

fastighetsägare. 

6. Kontinuerligt vara uppmärksam på brister i arbetsmiljön. 

Skyddsombudet kan med fördel vända sig till det centrala arbetsmiljöombudet för studenter för stöd eller vägledning. 

Skyddskommittén  
Skyddskommittén sammanträder regelbundet minst en gång i månaden, samt vid behov när någon medlem av 
kommittén anser det nödvändigt. Skyddsombudet är sammankallande. Om ett möte ställs in ska skyddskommittén 
sammanträda på nytt inom fem arbetsdagar. Skyddskommittén kan också sammanträda om någon medlem begär det 
efter att ha identifierat en allvarlig brist som inte kan åtgärdas utan att involvera resten av skyddskommittén. I en sådan 
situation ska skyddskommittén sammanträda snarast, men senast inom tre arbetsdagar. Vid sammanträde utförs en 
avstämning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Samtliga uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska 
dokumenteras i en handlingsplan, oavsett om den redan har åtgärdats, planeras att åtgärdas eller lämnas utan åtgärd. 

Handlingsplanen 
Handlingsplanen är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras av skyddskommittén. Alla rapporterade och 
uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska föras in och behandlas enligt följande steg: 

 
1. Undersöka 

Samla in tillräcklig information om den uppmärksammade bristen för att kunna göra en riskbedömning. 

2. Riskbedöma 

En riskbedömning ska graderas efter allvarlighetsgrad: 

a. Allvarlig, ska åtgärdas omgående 

b. Mindre allvarlig, åtgärd ska planeras 

c. Inte allvarlig, behöver inte åtgärdas 

3. Åtgärda 

Formulera tydligt hur bristen ska åtgärdas, inom vilken tidsram samt vem som ansvarar för utförandet. 

4. Följa upp 

Utförda åtgärder följs upp vid nästkommande sammanträde samt vid behov. 

 


