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Introduktion 

Institutionen för freds- och konfliktforskning ska präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. För att arbeta för och upprätthålla en god arbetsmiljö 

samt kunna förebygga ohälsa och olycksfall ser arbetsmiljögruppen vartannat år över institutionens Arbetsmiljöplan. Varje år utför även prefekt tillsammans 

med skyddsombud en skyddsrond för att inhämta synpunkter till Arbetsmiljöplanens åtgärdslista. Planen strävar mot att alla anställda ska hjälpa till att 

skapa arbetsglädje och en god psykosocial arbetsmiljö. Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för institutionens alla medarbetare.  

Målen för Arbetsmiljöplanen är att:  

 Skapa en kreativ och trygg psykosocial arbetsmiljö, där alla känner sig välkomna och uppskattade samt får möjlighet att utvecklas. Detta bidrar till 

undervisning och forskning av hög kvalitet  



 Skapa och upprätthålla en god fysisk miljö som är tillgänglig för alla, där alla har ergonomiskt anpassade arbetsplatser och de hjälpmedel som krävs för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Detta är särskilt viktigt därför att många av de anställdas arbetsuppgifter innebär 

stillasittande vid datorn 

 Skapa förutsättningar så att alla anställda kan använda sig av hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och andra insatser som 

tillhandahålls av Uppsala universitet  

 

 

Arbetsmiljöorganisation  

Prefekten har det övergripande ansvaret för institutionens arbetsmiljö. Tillsammans med arbetsmiljögruppen och skyddsombudet utarbetar prefekten 

institutionens arbetsmiljöplan, som fastställs av styrelsen och revideras vartannat år. Det löpande arbetet med arbetsmiljön leds av Arbetsmiljögruppen och 

dess sammankallande skyddsombud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åtgärdslista 2018-2020 

(Märk att handlingsplanen i  flera fall handlar om att fortsätta redan etablerad praxis) 

Problem/fråga Åtgärd/förslag Handläggning Tidsplan/rapport 

Personalinflytande: Lönesamtal Samtliga anställda skall erbjudas lönesamtal Prefekt 1gg/år 

Personalinflytande: Medarbetarsamtal Samtliga anställda skall erbjudas 
medarbetarsamtal 

Prefekt 1gg/år 

Skyddsrond Utför skyddsrond med regelbundenhet Prefekt i samråd med 
skyddsombud 

1 gg/år 

Jämställdhetsplan En godkänd jämställdhetsplan skall alltid 
finnas 

Jämställdhetsombud Löpande 

Arbetsmiljöpolicy En ny och uppdaterad arbetsmiljöpolicy bör 
jobbas fram 

Prefekt, arbetsmiljögrupp, 
skyddsombud 

2019 

Friskvård Samtliga anställda skall informeras om 
gällande friskvårdsregler med 
regelbundenhet 

Arbetsmiljögrupp, prefekt 1 gg/år 

Handikappanpassning: har ej genomgåtts sedan 
renovering 

Översyn behövs efter renovering Skyddsombud, prefekt och 
intendentur 

2019 

Brandskydd: avsaknad av information och övning Information om brandskydd bör ges 
1gg/termin på torsdagsfikat 

Skyddsombud 1 gg/år 

Arbetsrum: Ergonomi. Inkallande av arbetsergonom Beställ via 
Byggnadsavdelningen 

Utfört HT-18; 1 gg/vartannat år 

Arbetsrum: Ergonomi 
 
Flera medarbetare har rekommenderats hjälpmedel 
(tangentbord, nya muslösningar etc). En klar policy 
bör etableras rörande inköp av rekommenderade 
arbetsverktyg 

Utarbeta policy för inköp efter ergonoms 
rekommendation 

Prefekt, arbetsmiljögrupp 2019 

Arbetsrum: Ventilation. 
 
Flera inkomna klagomål under skyddsrond HT18. 
Ventilationen i vissa arbetsrum låter mycket 

Samla in och kartlägga samtliga klagomål 
(vilka rum). Ta vidare till hyresvärden 

Skyddsombud, 
arbetsmiljögrupp, prefekt 

2019 

Arbetsrum: Värme 
 
Flera inkomna klagomål under skyddsrond. Vissa 

Samla in och kartlägga samtliga klagomål 
(vilka rum). Ta vidare till hyresvärden. 
 

Skyddsombud, 
arbetsmiljögrupp, prefekt 

2019 



arbetsrum är kalla, andra varma. Sal 1 och Sal 2 
pekas också ut som utkylda på morgonen 

Tipsa samtliga om möjligheten att köpa in 
element till sitt rum. 

Arbetsrum: Avsaknad av arbetsytor. Vissa klagomål 
har inkommit på avsaknad av ytor, såsom bord och 
skåp för förvaring, samt att policyn rörande inköp är 
oklar 

Klargöra vilken policy som gäller för inköp till 
arbetsrum av bord och låsbara skåp 

Skyddsombud, prefekt, 
personalansvarig 

2019 

Arbetsrum: Elinstallationer. Lösa kablar i rum A116 Begär åtgärd Skyddsombud, intendentur 2019 

Arbetsrum: Kontorsbelysning är störande för vissa. Inventera för att sedan åtgärda Skyddsombud 2019 

Studenternas arbetsmiljö: Ej integrerat perspektiv Kontakta studentrepresentanter för att få 
med detta 

Skyddsombud, 
arbetsmiljögrupp 

2019 

Psykosocial arbetsmiljö: Översikt 
 
Vi saknar aktuell kartläggning av den psykosociala 
arbetsmiljön 

Genomför en ny enkät om den psykosociala 
arbetsmiljön. 

Prefekt, arbetsmiljögrupp, 
skyddsombud 

2019; sedan vart 5:e år 

Psykosocial arbetsmiljö: Plan för psykosocial 
arbetsmiljöperson (person med direkt ansvar för en 
grupp medarbetare) 

Systemet upprättas 2018 och skall utvärderas 
efter cirka 1 år. 

Prefekt, samråd med 
personalansvarig och 
skyddsombud 

2019 

Psykosocial arbetsmiljö: sammanhållning 
 
Vi är en stor institution, så pass att vissa inte känner 
varandra alls. 

Se till att hitta ytor för umgänge för alla 
anställda under personaldagar 

Skyddsombud, prefekt, 
arbetsmiljögrupp, 
personalansvarig 

1-2 gg per år, start 2019 

Miljöanpassning Synkronisera arbetet mellan dessa båda 
entiteter. Nu samma person som har detta 

Skyddsombud, i samråd med 
miljöombud 

Pågående arbete under 2019 

Informationsflöden: Bättre samordning mellan de 
parter som ser över arbetsmiljön 

Se till att arbetsmiljögruppen och 
skyddsombudet vidarebefodrar (icke-känslig) 
information om arbetsmiljö till prefekt och 
personalansvarig 

Skyddsombud, prefekt, 
arbetsmiljögrupp, 
personalansvarig 

1-2 gg per år, start 2019 

Informationsflöden: Vissa klagomål har inkommit 
på att skrivare plötsligt försvinner utan information 

Upprätta praxis om att se till att alla 
informeras om när skrivare eller annan 
utrustning tas ur drift för lagning, samt 
uppskattad reparationstid 

Skyddsombud, IT-service 2019 

Informationsflöden: Avsaknad om information om 
arbetsmiljöarbetet 

Information om arbetsmiljöarbetet måste gå 
ut frekvent 

Skyddsombud, prefekt, 
arbetsmiljögrupp 

Löpande i Veckans Info, samt vid 
personaldagar 

Allmän ordning: Kök 
 
Många klagomål har inkommit på den oordning som 

Informera samtliga, löpande, om klagomål 
och oreda. 
 

Skyddsombud, 
arbetsmiljögrupp 

Löpande, vid klagomål 



förekommer i våra kök (orsakad av oss själva). Det 
ser kort och gott ofta svinigt ut, speciellt på första 
våningen. 

Informera genom påminnelser på plats 

Allmän ordning: Avfallshantering 
 
Möjligheten att deponera pant och glas efterfrågas 

Se över möjligheten att få pant och glaskärl 
tillgängliga 

Skyddsombud, miljöombud, 
arbetsmiljögrupp 

2019 

Personalutrymmen: Kök 
 
Köket på första våningen uppfattas av många som 
underdimensionerat och blir trångt och stimmigt vid 
många tillfällen 

Åtgärd oklar i nuläget gällande storleken 
 
Möjlighet till inköp av fler microvågsugnar 

Prefekt, skyddsombud, 
arbetsmiljögrupp 

2019 

Personalutrymmen: Kök 
 
Stor brist på gafflar i köket på våning 1 

Köp Arbetsmiljögrupp, prefekt 2019 

Personalutrymmen: Toaletter 
 
Flera toaletter stängs regelbundet av för att spolas 
rena. Detta uppfattas som irriterande, eftersom 
situationen varit likadan i många år. 

Pressa på hyresvärden att ordna problemet 
mer långsiktigt 

Prefekt, skyddsombud, 
arbetsmiljögrupp, intendentur 

2019 

Personalutrymmen: Duschrum 
 
Det efterfrågas nån typ av möbler för att kunna 
lägga bort sina saker i våra duschrum. 
 
Odör rapporterad från duschrummet på plan 1. 

Möjlighet till inköp? Skyddsombud, prefekt 2019 

Personalutrymmen: Dusch 
 
Odör rapporterad från duschrummet på plan 1. 

Inspektion Skyddsombud, intendentur 2019 

Överfall: Fråga har uppkommit om bråklarmet vid 
studentexpeditionen är funktionstestat 

Inspektion Skyddsombud, intendentur 2019 

Överfall: Efterfrågas bråklarm även hos 
kursadministratörer? 

Ställ fråga (snarast) Skyddsombud 2019 

Bortfall av personal: Bortfall av administrativ 
personal ses av en del som ett stort bekymmer, 
både på det mänskliga planet och pga den oro 
avsaknaden av stöd ger. 

Säkerställa hållbarhet och goda arbetsvillkor 
för nyckelpersonal. 
 
Inventera problem och lösningar 

Skyddsombud, prefekt, 
personalansvarig 

Löpande 



E-möten: Det upplevs av en del som att möjligheten 
till proffsiga och effektiva e-möten helt fallit mellan 
stolarna. Information och rutiner om hur dessa kan 
göras med institutionens utrustning saknas 

Inventera våra möjligheter till e-möten; 
utrustning, rum, rutiner etc 

Arbetsmiljögrupp, 
miljöombud, intendentur 

2019 

IT-service: En del klagomål har inkommit på 
undermålig IT-service, speciellt för Mac-användare. 
T.ex. att supporten är långsam samt att nya inköp 
tar lång tid. 

Koordinera med IT-gruppen rörande 
problemets storlek 

Arbetsmiljögrupp 2019 

 

 


