
Handlingsplan för arbetsmiljöfrågor för Historiska institutionen inklusive 
Kulturvetarlinjen och Centrum för Barnkulturforskning 
 
 
Bakgrund 
På begäran av prefekten Anders Berge har Säkerhetsenheten gjort en riskanalys beträffande 
verksamheten inom Historiska institutionen inklusive Kulturvetarlinjen och Centrum för 
Barnkulturforskning och dess lokaler. I analysen ingår bedömning av risk för brottsligt angrepp 
mot personal, studenter, verksamhet, brand, personsäkerhet och datasäkerhet. I analysen ingår 
också att en handlingsplan för arbetsmiljön skall upprättas. 
 
Syfte  
Både arbetsgivaren och arbetstagarna skall medverka till en god arbetsmiljö för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.  
 
Genomförande  
1. Skyddsronder genomförs årligen och de anmärkningar som görs då åtgärdas.  
 
Utrymningsledare och brandskyddskontrollant saknas fortfarande på plan 8 i D-huset och i 
doktorandkorridoren då ingen velat ta detta ansvar.  
Doktoranderna i doktorandkorridoren anser att det är svårt att ta denna uppgift då de ofta 
befinner sig på plats under oregelbundna tider. Flera förfrågningar har gjorts till bibliotekets 
administrativa avdelning. Intendenten Claes Frisk har lovat att undersöka om de även kan 
ansvara för doktorandkorridoren men har inte lämnat besked än trots flera påstötningar. 
Eftersom doktoranderna ofta befinner sig på sin arbetsplats på kvällar och helger har Kjell 
Lundgren och Susanne Stenius sammanställt ett informationspapper och delat ut till samtliga 
doktorander i doktorandkorridoren med anvisningar om hur de skall bete sig vid brand eller 
eventuell utrymning.  
 
2. Ergonomirond genomförs årligen och alla anställda erbjuds då besök för utvärdering av 
arbetsplats och åtgärd mot de eventuella problem den anställda har. Åtgärder genomförs enligt 
de råd ergonomen ger i samråd med den anställde och i de fall kostnaderna är av betydelse 
med prefekten. 
 
3. SU ordnar kurser i brandskydd och första hjälpen några gånger per år. Alla anställda 
uppmanas att delta i dessa. 
 
4. Städavtalet uppgraderades april 2007 och efterlevnaden av avtalet övervakas. 
 
5. Ett årligt möte skall hållas i arbetsmiljögruppen (Ulla Brück, Susanne Stenius, Bo Persson, 
Claes Petersson, Per-Gunnar Sidén, Tom Silvennoinen, studeranderepresentant) då såväl den 
fysiska som psykosociala arbetsmiljön på institutionen diskuteras. Med arbetsmiljö menas allt 
som vi påverkas av i vårt arbete: lokaler, städning, utrustning, inredning, maskiner, temperatur 
och luft, arbetsmetoder samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger.  
 
Ansvarsfördelning  
Huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen enligt arbetsmiljölagen 3 
kap. 2 § är av prefekten delegerat till ställföreträdande prefekt Ulla Brück. Detta fråntar inte var 
och en ett gemensamt ansvar. Varje anställd svarar för övrigt för:  



 
• Ordningen på sin arbetsplats  
 
• Vård och skötsel av inredning och utrustning på arbetsplatsen  
 
• Att vinnlägga sig om ett för miljön skonsamt förhållningssätt 
 
• Att aktuella säkerhetsföreskrifter följs  
 
• Att missförhållanden, olycksfall samt tillbud rapporteras till prefekten eller skyddsombuden. 

 
Skyddsombud  
Susanne Stenius är skyddsombud och Ann-Margret Dahlstrand är vice skyddsombud. Per-Gunnar 
Sidén är doktorandskyddsombud. Skyddsombud är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor 
men som inte är ansvarig för arbetsmiljö i juridisk mening och inte för genomförandet av åtgärder.  
Skyddsombuden skall verka för tillfredställande arbetsplatsförhållanden genom att vaka över 
skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta i arbetsmiljöplaneringen samt medverka vid upprättandet 
av handlingsplaner. 
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