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I Uppsala universitets arbetsmiljöpolicy, fastställd av konsistoriet 2006-02-20, sammanfattas 
den allmänna inriktningen enligt följande:  
 

En god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö skall prägla allt arbete vid Uppsala universitet 
och därigenom bidra till en framgångsrik verksamhet vid universitetet. 

Arbetsmiljön skall utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, 
utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. 

Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet för alla anställda och 
studerande på universitetet. 

Det är en gemensam angelägenhet för universitetets ledning, anställda och studenter att 
tillsammans skapa en god arbetsmiljö. Chefer och arbetsledande personal har ett 
författningsreglerat ansvar för att arbetsmiljöarbetet planeras, organiseras och följs upp på 
ett effektivt och målinriktat sätt i enlighet med de krav som gäller för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Arbetsförhållandena skall i möjligaste mån anpassas till anställdas och studerandes olika 
förutsättningar i psykiskt och fysiskt hänseende. Möjligheter skall skapas för delaktighet i 
utformningen av den egna arbetsplatsen samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
det egna arbetet. 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet skall finnas med i universitetets olika verksamheter för 
att möjliggöra en god arbetsmiljö och förhindra arbetsmiljöproblem. 
 
Universitetets arbetsmiljöpolicy innehåller grundregler för skapandet av en god arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöarbetet skall organiseras så att det blir ett normalt inslag i verksamheten på 
institutionsnivå. 
 
Lokaler och arbetsplatssituationen 
Kulturgeografiska institutionen har permanent besittning av nyrenoverade och välfungerande 
undervisningslokaler och arbetsrum i Ekonomikum. Åtskilliga åtgärder har gjorts i huset för 
att förbättra arbetsmiljön, t.ex. har ett nytt ventilationssystem installerats. Alla större beslut 
om den fysiska arbetsmiljön i Ekonomikum behandlas och budgeteras av Ekonomikums 
prektråd. Se Ekonomikums handlingsplan. 
 Vad gäller de enskilda arbetsrummen på institutionen så har Previa återkommande 
genomgångar av samtliga arbetsplatser och i flera fall har arbetsplatserna tillförts nya stolar 
och hjälpmedel utöver den generella moderna utrustningen. Institutionen har återkommande 
gemensamma aktiviteter i form av vår- och höstterminsavslutning samt vanligtvis ett årligt 
återkommande ”kick-off” inför höstterminen. Ibland görs större satsningar, exempelvis 
gjordes under vt 07 en gemensam exkursion till södra Frankrike i samband med att en 
medarbetare gick i pension. 



 Vad gäller studenters arbetsmiljö hänvisas till dokumentet ”Studenternas arbetsvillkor. 
Riktlinjer vid Uppsala universitet.” 
 
Handlingsplan 
Ansvarig arbetsgivare är prefekt Aida Aragao Lagergren, och inga skriftliga delegationer 
föreligger. Skyddsombud är biträdande lektor Johan Jansson. Institutionsstyrelsens roll är att 
kontinuerligt under året diskutera och behandla arbetsrelaterade frågor och att fastställa 
handlingsplanen. 
 
Den handlingsplan för arbetsmiljön som här presenteras innehåller fyra punkter: 
 
1. En successiv uppföljning av den fysiska arbetsmiljön 
 
2. Kartläggning och analys av medarbetarnas reaktioner på den psykosociala arbetsmiljön 

samt kontinuerliga åtgärder. 
 
3. Fortsatta medarbetarsamtal för att åstadkomma personlig utveckling och 
 kompetenshöjning. 
 
4. Ansvarsfördelning och kontroll av att fattade beslut vad gäller arbetsmiljön genomförs 

och utvärderas. 
 
Arbetsmiljöåtgärder på kort och lite längre sikt 
 
Den fysiska arbetsmiljön 
- Avrapportering av tillståndet vad gäller fysisk arbetsmiljö avrapporteras kontinuerligt till 
styrelsen. Prefekt och skyddsombud svarar för rapportering, åtgärder och uppföljning. 
- Personalen kan i löpande arbetsmiljöfrågor vända sig till prefekt eller skyddsombud. 
Arbetsmiljön är dessutom en stående punkt vid personalmöten. Vid behov av större 
investeringar fattar styrelsen beslut.  
- I samband med den årliga verksamhetsplanen brukar mer långsiktiga åtgärder inom 
arbetsmiljöområdet presenteras och även kostnadsberäknas. 
 
Den psykosociala arbetsmiljön 
- Prefekten har ansvaret och samråder i förekommande fall  med ansvariga för 
grundutbildning eller forskarutbildning i frågor av psykosocial karaktär. 
- Prefekten har också ansvaret att, om behov föreligger, kontakta expertis inom 
personalavdelningen eller den egna fakulteten. 
- Generella frågor (av trivselkaraktär) om den sociala arbetsmiljön brukar kunna diskuteras 
med öppenhet. Men självklart finns det garanti för sekretess och förtroenden mellan prefekt 
och medarbetare när det gäller frågor av mer personlig och psykosocial karaktär. 
 
Medarbetarsamtal 
- Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal genomförs årligen. Ansvarig är prefekt. 
- Medarbetarsamtalen utmynnar i ett förslag och/eller plan för kompetensutveckling. 
- I samband med medarbetarsamtalen förs anteckningar som utmynnar i en överenskommelse 
mellan bägge parter.  
- Uppföljning sker senast efter ett år. 
 
Ansvarsfördelning och kontroll 



- Ansvarig är i första hand prefekt. Studierektorerna på forskarutbildningen svarar för 
medarbetarsamtalen med doktoranderna övriga medarbetarsamtals görs av prefekt. 
- Information/diskussion om arbetsmiljöfrågor ska finnas med vid personalmöten. 
- Avrapportering sker till styrelse och i samband med verksamhetsplan. 
- Styrelsen beslutar om större åtgärder samt strategisk planering inom arbetsmiljöområdet 
samt kontrollerar att åtgärder genomförs och utvärderas.  
 
 
 
 
Uppsala 2011-09-21 
 


	Uppsala universitet
	Uppsala universitet
	Kulturgeografiska institutionen

