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1. Arbetsmiljöpolicy vid Institutionen kulturgeografi och 
ekonomisk geografi 
 
Bakgrund och syfte 
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen 
och i studiemiljön. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå 
som en naturlig del i verksamheten. Studerande likställs i lagen med arbetstagare (med ett fåtal 
undantag, se Arbetsmiljölagen kapitel 1:3). Det är prefekten eller en utsedd arbetsmiljöansvarig 
vid arbetsplatsen som leder arbetet men det ska ske i samverkan med anställda och studerande. 
Det ska omfatta alla fysiska och psykosociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön 
med målet att ingen anställd eller studerande ska skadas eller fara illa på arbetsplatsen eller i 
studiemiljön. Handlingsplaner ska upprättas för att säkerställa att åtgärder som behövs vidtas. 
Uppföljning av handlingsplanerna och det övriga arbetsmiljöarbetet ska ske årligen.  

Genom att erbjuda en stimulerande arbets- och studiemiljö kan vår viktigaste resurs, den 
enskilde individen, trivas och fungera väl. Detta behövs för att kunna bedriva god forskning, 
undervisning, administration och service vid institutionen. Arbetsmiljöarbetet innebär ansvar 
för  

– Friskvård med dess förebyggande åtgärder, översyn och förbättringar av den 
psykosociala miljön.  

– Rehabilitering.  
– Genomförande och uppföljning av handlingsplan 
– Informations- och utbildningsarbete 

För mer information om arbetsmiljöarbetets bakgrund och syfte, se Lunds universitet 
arbetsmiljöpolicy. 

 
Ansvaret för arbetsmiljön 
Prefekten har ansvar för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen och 
arbetsmiljöaspekterna ska finnas med i planering och genomförande av all verksamhet. 
Genomförandet av arbetsmiljöarbetet genom handlingsplanen kan delegeras, men inte ansvaret 
för dess resultat. Genom skriftliga delegationer framgår hur genomförandet av 
arbetsmiljöuppgifterna är fördelade inom institutionen. Prefekten ansvarar för att arbetet 
bedrivs enligt intentionerna i arbetsmiljölagen. Vid tillfällen när detta ansvar inte kan fullgöras 
ska prefekten informera dekan för vidare hantering av ärendet.  

Arbetsmiljön ingår som en del i all planering och genomförande av verksamheten. Personal, 
doktorander och studenter ska ges möjlighet att påverka utformandet av arbetsmiljön. 
Skyddsombudet och studerandeskyddsombudet har en viktig roll i detta arbete, men är inte 
ansvarig för arbetsmiljön. 

Alla som är verksamma inom universitetet har ett ansvar för att missförhållanden eller risker 
uppmärksammas och åtgärdas. Instruktioner, föreskrifter och rutiner ska följas och brister eller 
risker rapporteras till den som är arbetsmiljöansvarig. Skyddsombud såväl som studerande-
skyddsombud är genom sin roll och kompetens en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har 
inget ansvar för arbetsmiljön - detta ligger alltid på den arbetsmiljöansvarige. 

Av handlingsplanen framgår målen för arbetsmiljöarbetet, tidsplan, samt ansvar för åtgärdernas 
genomförande under perioden 2014- 2015. 
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2. Handlingsplan för perioden 2014-2015   
 
2a. Organisation och fysisk arbetsmiljö samt psykosocial arbetsmiljö – friskvård och 
förebyggande åtgärder  
Mål Åtgärd Tidsplan Genomförande ansvar 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM) ska 
genomföras 

1. Personalmöten 
2. Info om SAM på 
hemsida 
3. Skriftlig 
delegationsordning 

1. 2 
gånger/termin 
(samt löpande 
under 
måndagsmöten) 
2. januari 
3. januari 

1. Prefekt 
2. Arbetsmiljögrupp 
3. Prefekt, etc 
 

Upptäcka och 
förbättra brister i den 
fysiska arbetsmiljön 

Psykosocial & allmän 
skyddsrond  
 

vecka 16-17 
 

Prefekt & skyddsombud 

Systematiskt 
brandskyddsarbete 

Brandskyddsrond vecka 16-17 
 

Brandskyddsansvarig, 
skyddsombud 

Ergonomiskt riktiga 
arbetsplatser 

Ergonomisk skyddsrond 
 

Information vid 
nyanställningar 
samt rond vart 
tredje år (nästa 
2015) samt vid 
behov 

Prefekt, skyddsombud & 
företagshälsovården 

Följa upp arbetet 
kring arbetsmiljön 

Arbetsmiljöuppföljning 15 oktober-15 
november 

Fakultetens 
arbetsmiljösamordnare 

Tillgång till personer 
som kan bistå vid 
akuta olycksfall 

Utbildning i första 
hjälpen ska ges till 4 
personer 

 Vecka 3 samt 35 Företagshälsovården, 
Skyddsombud 

Tillgång till personer 
som kan agera vid 
brand eller annan 
fara 

Brandskyddsutbildning 
ska ges till 2 personer 

Vecka 3 samt 35 Skyddsombud 

All personal och 
studenter ska känna 
till utrymningsvägar 
och uppsamlingsplats 

Utrymningsövning för 
alla 

Vecka 37 Prefekt och 
brandskyddsansvarig 

Undersöka all 
personals hälsa 

Hälsokontroll Information vid 
nyanställningar samt 
hälsokontroll vart 
tredje år (nästa 2015) 
samt vid behov 

Prefekt  

Förebygga 
sjukdomar och 
arbetsskador hos 
anställda. 

1. Motionskort 
2. Frukt 
3. Personalmöten 

1. Årligen 
2. 2 gånger/vecka 
3. 2 gånger/termin 
(samt löpande under 
måndagsmöten) 
 

1. Prefekt 
2. Administratör 
3. Prefekt 
 

Identifiera & åtgärda Utvecklingssamtal med November Prefekt, Studierektor 
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brister i den 
psykosociala 
arbetsmiljön 
 

all personal 
 

 för forskarutbildning, 
Administrativ 
studierektor, stf 
prefekt 
 

Särskilt 
uppmärksamma 
jämställdhetsfrågor 

Samverka med 
jämställdhetsgruppen 

Internat (v. 35) 
 

Arbestgrupp för JoL 

Kartlägga den 
psykosociala 
arbetsmiljön och  
förslag till 
förbättringar 

Sammanställa 
synpunkter och 
inkomna förslag via 
psykosociala 
skyddsrondens enkät, 
men ge möjlighet för 
kommentarer. 

Vecka 18-19 
 

Arbetsmiljögruppen 

                                      
2b. Ohälsa och sjukfrånvaro 
Mål Åtgärd Tidsplan Genomförande 

ansvar 
Förebygga långtids- 
sjukskrivningar 

1. Rehabiliterings-
kedjan 
2. Friskvård 

1. Under 
behandlingsperioden  

Prefekt, 
personalansvarig, 
företagshälsan 

Motverka 
stressfaktorer i 
arbetsmiljön 

1. Utvecklingssamtal 
2. Mer allmän 
information 
3. Rättighetslistan för 
studenter 

1. November 
2. Måndagsmöten 

Arbetsmiljögrupp, 
prefekt, 
personalansvarig, 
skyddsombud  

 
 
3. Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
 
Delegationen är skriftlig och genomförs i januari varje år (se bilaga 1).  
Arbetsmiljöuppgifter delegeras till: 

• Administrativ studierektor: TA-personal 
• Studierektor för forskarutbildning: doktorander 
• Administrativ studierektor: lokalfrågor 

Det åligger de som mottagit delegation att 
– Se till att lagar och föreskrifter för den aktuella verksamheten följs. 
– Informera och utbilda anställda i arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor som berör den aktuella 

verksamheten och att försäkra sig om att de anställda har nödvändig kompetens inom 
arbetsmiljöområdet för att utföra sina uppgifter. 

– Ge introduktion till nya medarbetare (utöver de institutionsgemensamma riktlinjerna). 
– Rapportera arbetsskador, olycksfall och tillbud. 
– Genomföra utvecklingssamtal med anställda minst en gång per år. 
– Regelbundet genomföra personalmöten. 
– Se till att maskiner, lokaler och utrustning underhålls och brukas på sådant sätt att risk för 

olycksfall och ohälsa undviks. 
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– Se till att riskbedömning sker inför varje nytt projekt (motsvarande). 
– Vid behov påtala att delegerade arbetsuppgifter inte kan utföras. 

 
 
4. Studenternas arbetsmiljö 
Studenter likställs med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag). Studie- och 
arbetsmiljöarbetet ska inriktas mot att alla studenter ska ha en bra arbetsmiljö, ett gott 
studieklimat och att alla studenter ska trivas och få goda kunskaper. En god arbetsmiljö för 
studenterna skapas genom:  

• möjlighet att lära och utvecklas i en sund och säker miljö  
• meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter  
• möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter 
• tillgång till uppehållsrum med möjlighet att värma medhavd mat 
• nya studenter, såväl på program- som på fristående kurser, ska på schemalagd tid få en 

introduktion till studentlivet och vart man vänder sig i olika studiesociala frågor.  
• kläder ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas 
• försäkringsskydd i samband med undervisning i Sverige genom Kammarkollegiets 

Personskadeförsäkring för studenter, som i stort sett överensstämmer med 
arbetsskadeförsäkringen för anställda. För in- och utresande studenter finns ytterligare 
försäkringar. 

 
För läsplatser och gruppstudierum, finns uppehållsrummet samt sittplatser utanför Flygeln på 
förstavåningen (Geocentrum 1). För ytterligare läsplatser och studierum hänvisas studenter till 
bland annat Samhällsvetenskapliga biblioteket, UB samt utrymmet utanför Geobiblioteket 
(Geocentrum 2).     
 
 
5. Friskvård 
Ett viktigt inslag i arbetsmiljöarbetet vid institutionen omfattar friskvård. En aktiv verksamhet 
bedrivs inom detta område och ambitionen är att ytterligare sträva efter att utveckla detta 
område. Aktuell friskvård för anställda vid institutionen omfattar: 

• Ersättning för terminskort till motionsanläggning (eller dylikt) 
• Utvecklingssamtal (omfattar betydligt mera, men bör ses som bland annat en insats för 

friskvård avseende den psykosociala arbetsmiljön) 
• Dagliga pauser över en kopp kaffe eller te i en avkopplande miljö  
• Vid arbetsmiljöfrågor som rör ergonomi anlitas universitetets företagshälsovård. 
• Arbetsgivaren tillhandahåller terminalglasögon och ersätter kostander för en sådan 

synundersökning. 
• Färsk frukt tillhandahålls två gånger/vecka 

 
6. Första hjälpen 
Första förbandslåda finns i studenternas uppehållsrum på 1:a våningen (Geocentrum 1), på 
studerandeexpeditionen på 1:a våningen (Geocentrum 1), på tredje våningen (Geocentrum 1), 
Sky High (Geocentrum 1) samt andra våningen (Geocentrum 2).  
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Institutionen har utbildad personal i hjärt- och lungräddning. Personalen är utvald så att de ofta 
finns på plats i husen samt att de sitter utspridda i våra lokaler. På våning 1, 2 och 3 
(Geocentrum 1) finns även anslag om vem som är HLR-utbildad samt i vilket arbetsrum de 
sitter. Hjärtstartare samt utbildad personal finns i Gerdahallens reception. 
 
Vilutrymme finns på femte våningen (Geocentrum 1). 
 
  
7. Rehabilitering 
 
Sjukdom 
Institutionens anställda ska sjukanmäla sig till närmsta chef samt i Primula Webb. Vid längre 
sjukdom än 7 dagar skall läkarintyg lämnas. 
 
Rehabilitering 
Prefekt har huvudansvaret för ett aktivt rehabiliteringsarbete och prefekten har det ekonomiska 
ansvaret för de rehabiliteringsåtgärder som föreslås och genomförs. Inom Lunds universitet har 
sektionen Personal ett övergripande samordningsansvar för rehabiliteringsarbetet. 
Företagshälsovården är också behjälplig i det aktiva rehabiliteringsarbetet.  
 
Enligt rehabiliteringskedjan riksdagen fattat beslut om följer rehabiliteringsarbetet vid Lunds 
universitet följande steg vid sjukskrivning.  
 
Sjukdag 8: Från och med den åttonde dagen ska medarbetaren styrka sjukdom med ett läkarintyg 
som visar att medarbetaren helt eller delvis är oförmögen att arbeta. 
Sjukdag 14: Sista dagen för sjuklön från arbetsgivaren. 
Sjukdag 15-30: Rehabiliteringsplan skall upprättas. Sjukpenning utbetalas från försäkringskassan 
från och med sjukdag 15. 
Sjukdag 31-90: Utredning av arbetsförmåga – vilka arbetsuppgifter kan medarbetaren utföra 
Försäkringskassan ska kalla till avstämningsmöte under dag 1-90. 
Sjukdag 91-180: Omplacering/återgång till annat arbete inom universitetet. 
Sjukdag 181: Extern lösning/återgång till annat arbete utanför universitetet. 
 
Mer om det gemensamma rehabiliteringsarbetet vid Lunds universitet finns på  
http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete 
 
Missbruksfrågor 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi följer Lunds Universitets 
handlingsprogram för arbete med alkohol/missbruksfrågor, vilket innebär att ingen, anställd 
eller studerande, får uppträda påverkad eller vara i bakrus på arbetsplatsen. Vid misstanke om 
att en påverkad person befinner sig på arbetsplatsen skall prefekten tillkallas som avgör om 
vederbörande skall sändas hem. Lön eller sjuklön betalas ej vid sådant tillfälle. Omedelbart 
härefter skall enskilt samtal ske och den anställde hänvisas därefter till Företagshälsovården för 
eventuell hjälp till behandling. Studerande hänvisas till Studenthälsan. Alla har ett ansvar att 
lägga oss i om vi misstänker att en arbets- eller studiekamrat har missbruksproblem. 
 
Servering av alkohol i samband med olika typer av samkväm på institutionen ska ske under 
restriktiva och ansvarsfulla former. När gäster besöker oss, när vi firar någon typ av 
bemärkelsedag eller när vi av andra skäl finner det lämpligt att servera vin eller öl, så har den 
eller de värdar/värdinnor som ansvarar för evenemanget också ett ansvar för att denna 

http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete
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servering sker med ett gott omdöme. Goda alkoholfria alternativ ska alltid finnas vid dessa 
tillfällen. 
 
Arbetsskador och tillbud  
Prefekt eller motsvarande ska anmäla arbetsskador och tillbud för anställda, studenter och 
doktorander.  

Arbetstagares skada ska anmälas och utredas av arbetsgivaren, dvs. prefekt eller motsvarande. 
Anmälan ska ske i samråd med skyddsombud och normalt även den skadade. Prefekt är, oavsett 
om han/hon anser att arbetsskada föreligger eller ej, skyldig att anmäla arbetsskada som en 
anställd uppger sig ha råkat ut för. Försäkringskassan avgör sedan om arbetsskada föreligger. 
Anmälan om arbetsskador för anställda gäller vid: 
• arbetsolyckor 
• olyckor vid färd till och från arbetet 
• arbetssjukdom 
• våld eller misshandel 
• smitta 
 
Anmälan om personskada för studerande och doktorander ska göras vid: 
• olycksfall 
• färdolycksfall 
• vissa fall av sjukdom på grund av smitta 
Anmälan ska undertecknas av både den studerande och av universitetet. 
Universitetet ska med sin underskrift bekräfta dels att anmälan gäller en person som omfattas av 
försäkringen, dels - om det är möjligt - att skadan inträffat i samband med undervisning eller 
under direkt färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. 
 
För mer information samt blanketter se http://www5.lu.se/anstaelld/min-
anstaellning/arbetsmiljoe/anmaela-arbetsskador-och-tillbud 
 

 
8.  Undersökningar av arbetsmiljön 
 
Basen för arbetet med arbetsmiljö- och trivselfrågor vid institutionen utgörs av utförd 
skyddsrond under våren varje år. Skyddsronden ska inkludera både fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö. Anställda och studerande vid institutionen har möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag på förbättringar av arbetsmiljön vid utsatt skyddsrond. Därutöver finns möjlighet att 
anmäla synpunkter till prefekt, skyddsombud och studerandeskyddsombud. 
Vid behov kan personal från Byggnadsenheten respektive Personalenheten adjungeras. 
 
Trivsel på arbetsplatsen  
På en stor arbetsplats med olika kategorier av personal, med många doktorander och studenter, 
finns stora möjligheter till en dynamisk miljö, men också risker för att informationsbrist och 
kommunikationssvårigheter uppstår. Det finns också risk för att delar av organisationen inte ser 
helheten eller kommer i konflikt med andra delar av organisationen, att relationer mellan olika 
personalkategorier eller mellan personal och studerande blir ansträngda över tid. I synnerhet i 
en tid som präglas av förändring och minskande resurser. För att förebygga eller på ett 
konstruktivt sätt bearbeta uppkomna svårigheter är det därför av vikt att alla delar av 
organisationen har möjlighet till och faktiskt förmedlar sina intryck, sina upplevelser, sina 

http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/arbetsmiljoe/anmaela-arbetsskador-och-tillbud
http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/arbetsmiljoe/anmaela-arbetsskador-och-tillbud
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analyser och eventuella förslag på åtgärder. Det förutsätter att kommunikationen fungerar och 
att ansvarig personal vidtar lämpliga åtgärder så att berörda blir delaktiga och bekräftade. 
Institutionen bör särskilt bevaka den psykosociala arbetsmiljön. Den bör också ta initiativ till att 
undersökningar genomförs, diskussioner kommer igång och att lösningar arbetas fram i 
samarbete med berörd personal.  
 
Stress och arbetsbelastning 
Problem med stress kan orsakas av för hög arbetsbelastning. I en arbetsmiljö som universitet 
med hög krav på prestation och där varje anställd ofta ha flera uppdrag samtidigt, finns risk för 
uppkomst av hälsoproblem hos den anställde kopplat till stress. Institutionen bör fortsätta med 
att minska ner de många övertidstimmar som flera anställda har inarbetat sedan tidigare år samt 
arbeta för att övertidstimmarna inte växer i för hög takt inför kommande år. Alla anställda på 
institutionen har även ansvar för att se efter varandra och uppmärksamma om någon anställd 
mår dåligt eller är för stressad.  
 
Arbete mot kränkande behandling 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi har nolltolerans mot kränkande 
behandling. Med kränkande behandling menas återkommande klandervärda eller negativt 
präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare, studerande eller grupp. Det är den 
utsatta som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat och kränkande. Alla anställda har 
en skyldighet att medverka till att skapa en god arbetsmiljö och atmosfär på institutionen. Ingen 
anställd på institutionen bör medverka till att dölja kränkande behandling även om risker för 
eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå.  
 
Studenter vid institutionen som drabbas av kränkande behandling bör vända sig till 
studeranderepresentanten, kåren eller skyddsombudet som kontrollerar att studenternas 
rättigheter uppfylls.  
 
Anställda bör i första hand vända sig till prefekten eller institutionens jämställdhets- och 
likabehandlingsgrupp. Om prefekten är den som kränker bör den anställde vända sig till 
Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus. 
 
För mer information kring vad kränkande behandling kan vara samt åtgärder vid kränkande 
behandling se institutionens jämställdhet och likabehandlingsplan samt åtgärdslistor för 
anställda respektive studenter vid diskriminering, likabehandling och trakasserier.  
 
Systematiskt brandskyddsarbete   
Se särskild dokumentation om institutionens systematiska brandskyddsarbete 
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Handlingsplan vid strömavbrott 
Larmsystem och nödbelysningssystem slutar att fungera efter viss tid.  De är kopplade till 
batteribackup. Akademiska Hus ansvarar för att kontrollera återställande samt deras drift och 
underhåll.  
 
Ventilations- och klimatsystem slutar att fungera. Akademiska Hus ansvarar för att kontrollera 
återställande. 
 
Hissarna har batteridriven back-up för nödlarm till Räddningstjänst. Kontroll av nödlarm utförs 
regelbundet av akademiska hus. Vid strömavbrott under arbetstid kontrollerar dagens 
expeditionsansvarig att ingen sitter instängd i hissen av. Vid övrig tid görs kontroll av vaktbolag 
vid sina ronder.  
 
Nattetid mörkläggs lokaler och nödbelysning finns ej. Ficklampor förvaras på expeditionen. 
 
Passagesystem och kodlås sätts ur funktion. Personal kan ta sig ut, men kommer inte in igen. 
Kontroll av mekanismer utförs regelbundet. Av vem? 
 
Förluster av data m. m. kopplat till datorer och servrar. LDC ansvarar för att uppbacknings-
system fungerar och enskild personal ansvarar för att följa deras rekommendationer. 
 
 
9. Avfallshantering 
Kemisk-tekniska artiklar: Alla kemikalier som används vid institutionen åtföljs av ett 
produktfaktablad. Överblivna och kasserade kemikalier skickas till Lunds universitets 
avfallsstation. 
 
Källsortering: Institutionen har en egen separat källsortering. Olika fraktioner som sorteras är: 
färgat glas, vitt glas, plast, metall, batterier, returpapper, kartong, engångspallar, elektronikskrot, 
lysrör-lampor, frigolit, söndriga möbler samt traditionella hushållssopor.  
För samtliga fraktioner finns ett avtal med Ragnsells för hämtning. 
 
 
10. Information och utbildning 
Information om arbetsmiljöfrågor till institutionens personal och studenter sker i huvudsak via 
institutionens hemsida samt via institutionens studentsida på Live@Lund. Därutöver ges 
information av de personer som erhållit delegering av olika arbetsmiljöuppgifter, samt vid 
institutionens personalmöten. Dessutom finns det hos institutionens skyddsombud och hos den 
administrativa studierektorn information om det systematiska arbetsmiljöarbetet vid 
institutionen. Aktuella arbetsmiljöföreskrifter (AFS) finns att tillgå på www.av.se 
Skyddsombud på institutionen: Ola Hall  
 
Utbildnings- och kompetensutveckling för anställda 

- Kurser ges inom arbetsmiljöfrågor och kurser för att förbättra arbetsmiljön ges av olika 
aktörer. Personalenheten ger en prefektkurs där arbetsmiljöfrågorna ingår som ett 
moment. De ger dessutom kurser för lärare och TA-personal angående olika 
arbetsmiljöfrågor. Slutligen finns separata utbildningar för prefekter och skyddsombud 
samt utbildningar där det krävs att prefekt och skyddsombud går tillsammans. 

- Vid utbildning i ”första hjälpen” anlitas Lunds Universitets företagshälsovård. 
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- Brandskyddsutbildning sker i samarbete med Räddningstjänst Syd. 

- För TA-personalens möjlighet till kompetensutveckling finns pengar att söka hos 
fakulteten. 

- Datakurser ges av Lunds datacentral LDC. 

- Bland universitets pedagogiska kurser för lärare finns även kurser som syftar till bättre 
arbetsmiljö i lärarlaget och i undervisningen.  

 
Språk 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi är en internationell arbetsmiljö. Både 
när det kommer till anställda och studenterna.  Institutionens huvudsakliga språk, är som svensk 
myndighet, svenska. Samtidigt behöver en stor del av vår information finnas på både svenska 
och engelska för att skapa en arbetsmiljö där anställda och studenter förstår informationen som 
rör deras arbetsmiljö. Institutionen ska verka för att nödvändig information finns på både 
svenska och engelska. Detta arbete sker kontinuerligt i samband med uppdatering av planer, 
policys, hemsida och studentinformation.  
 
 
11. Försäkring 
Samtliga anställda samt studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning eller 
antagna till och bedriver forskarutbildning vid institutionen, 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. Det 
behöver inte föreligga ett anställningsförhållande för att försäkringen skall gälla. Om 
reskostnaderna betalas av universitetet eller av universitetet disponibla medel eller om resenären 
under resan uppbär lön eller annan ersättning av medel som universitetet disponerar omfattas 
denne av försäkringen. Detta innebär alltså att t.ex. de som uppbär stipendium eller 
utbildningsbidrag omfattas av tjänstereseförsäkringen. Vid utlandsvistelse längre än 6 månader 
tecknas Kammarkollegiets URA-försäkring 
 
Undantagna från försäkringen är: 

– Stipendiater som inte är antagna enligt definitionerna i 1 kap 4 § högskoleförordningen 
(1993:100) 

– Doktorand som efter sin disputation och efter anställningens upphörande stannar kvar 
på sin institutionen för att avsluta sitt arbete. 

– Inskrivna studenter (se ovan) som gör praktik utanför terminstid. 
 
Information om försäkringar finns på: 
För studenter: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-och-
ekonomi/forsakringar  
För anställda: http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/foersaekringar 
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12. Introduktion av nyanställda vid Institutionen 
- checklista 
Övergripande ansvar för introduktion av nyanställda ligger på prefekten men bör genomföras 
av närmsta chef.  
 
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 
– 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.  

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.) för mer information som riktar sig till nyanställda se, 
http://www5.lu.se/pa-online/rekrytering/introduktion och 
http://www.sam.lu.se/anstaelld/nyanstaelld 
 
 
13.  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: 
 Arbetsmiljölagen (1977:1160). (www.av.se/lagochratt/) 

 Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe)  

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


 12  

 Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan 
(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
20011286-om-likabehandl_sfs-2001-1286/) 

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

 Centralt arbetstidsavtal mellan Lunds universitet och SACO 
(http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229SACO_larare.pdf) 

 Lokalt avtal om flexibel arbetstid (http://www5.lu.se/o.o.i.s/3558) 
 
 

14. När något händer 
Vid nödsituation ring: 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 
 
Om en allvarlig händelse inträffar eller om någon vid institutionen får kännedom om en allvarlig 
händelse ska prefekten omedelbart informeras.  
 
För mer information se http://www5.lu.se/anstaelld/service-tjaenster-it/om-naagot-haender 
 
 
15. Uppföljning av institutionens arbetsmiljöarbete 
Ny arbetsmiljöplan bör tas fram varje år i januari. I samband med detta bör även 
”Arbetsmiljöarbete vid institutionen” revideras. Arbetsmiljögruppen bereder en ny 
arbetsmiljöplan som sedan beslutas av institutionsstyrelsen.  
 
Arbetsmiljögruppen bör även följa upp att de åtgärder som föreslås i arbetsmiljöplanen 
genomförs och följs.  
 
 
  

http://www5.lu.se/anstaelld/service-tjaenster-it/om-naagot-haender
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16. Viktiga nummer och kontaktpersoner  
Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsmiljökommitté: 
Ordf. Ole Elgström tel. 046-222 89 47 
 
Huvudskyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Ola Hall 046-222 84 09 och 0733-747849 
 
Skyddsombud, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: 
Ola Hall 046-222 84 09 och 0733-747849 
 
Doktorandombud vid Lunds universitet 
0733–978845, domb@ldk.lu.se 
 
Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer 
070-4566613, ombud@studentombudet.se 
 
Företagshälsovården Lunds Universitet: tel. 046-222 32 80, http://www.fhv.lu.se 
 
Studenthälsan vid Lunds universitet: 046-222 43 77, http://www.lu.se/studera/livet-som-
student/service-och-stod/studenthalsan 
 
Personalansvarig samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Alexander Lindgren: 046-222 72 07  
 
Miljöchef Lunds Universitet:   
Claes Nilén, tel. 046-222 41 59  
 
Skyddsingenjör, Byggnadsenheten: 
Olle Jernberg tel. 046-222 01 80 
 
Säkerhetschef 
Per Gustafsson, tel.: 046-222 37 48 
 
Säkerhetssamordnare 
Håkan Jönsson, tel.: 046-222 32 46 
 
Akademiska Hus: 
Martin Johannesson (förvaltare), tel.:046-31 13 44 
 
Arbetsmiljöverket: 010-730 90 00 vx, www.av.se 
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Diarienummer:_________________ 

 

 

 

Delegation av arbetsmiljöuppgifter 
 
 
Det åligger de som mottagit delegation att 
 

– Se till att lagar och föreskrifter för den aktuella verksamheten följs. 
– Informera och utbilda anställda i arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor som berör den 

aktuella verksamheten och att försäkra sig om att de anställda har nödvändig kompetens 
inom arbetsmiljöområdet för att utföra sina uppgifter. 

– Ge introduktion till nya medarbetare (utöver den institutionsgemensamma). 
– Rapportera arbetsskador, olycksfall och tillbud. 
– Genomföra utvecklingssamtal med anställda minst en gång per år. 
– Regelbundet genomföra personalmöten. 
– Se till att maskiner, lokaler och utrustning underhålls och brukas på sådant sätt att risk 

för olycksfall och ohälsa undviks. 
– Se till att riskbedömning sker inför varje nytt projekt (motsvarande). 
– Vid behov påtala att delegerade arbetsuppgifter inte kan utföras. 

 
 
 

Gäller tidsperioden: _______________ till ____________________ 

 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
 
Prefekt      Stf prefekt 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
       
Administrativ studierektor   Studierektor för forskarutbildningen 
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