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Arbetsmiljöplan för Juridiska institutionen 

2016-18 
 

Antagen av Juridiska fakultetsnämnden 2016-12-06 
 
 
 

Arbetsmiljöplanen skall läsas mot bakgrund av gällande lagar och 

lokala föreskrifter. Den kompletteras med aktuella handlingsplaner. 
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Arbetsmiljömål 
 

 

 Arbetsmiljön ska ge förutsättningar för arbetsglädje, arbetstillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter och trygghet  

 Det är en gemensam angelägenhet för institutionens ledning, anställda och studenter att gemensamt skapa en god arbetsmiljö 

 En god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö ska prägla arbetet vid institutionen och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. 

 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska präglas av respekt för individen samt vara stimulerande och bidra till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar. 
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Åtgärder/metod  Målgrupp Ansvarig Genomförande Tidpunkt 

1) Information om 

verksamheten 
  

 Intranät/internwebb  

 Frukostmöten  

 

 Särskilda inf.möten 
 

 
 

 

 All personal 

 

 

 Doktorander 

 

 
 

 Dekanus/Prefekt  

 Prefekt 

 

Dekanus/Prefekt  

 Ordförande för forsknings- 

 utskottet/Studierektor för forskning 

 
 
  

 Löpande 

 En gång/månad  

 Vid anställningens 

 början. Därefter vid 

 behov 

2) Medarbetarsamtal  
(1) professor 

 
Prefekt 

 
(1) Dekan/Prodekaner 

 
Erbjuda en gång/år Arbetsinnehåll, karriärplanering, 

arbetsmiljö, arbetsbelastning, (2) lektorer och (2) Pref./Bitr pref/Resursstudierektor Erbjuda en gång/år 

trivsel, samarbete, undervisande adjunkter   
utvecklingsmöjligheter, (3) gästlärare (3) RSR/Kursföreståndare Erbjud en gång/år 

kompetensutveckling, (4) anställda (4) Studierektor för forskning/RSR Erbjuda en gång/år 

information, organisation 
 

doktorander   
   
(5) TA-personal (5) Pref./Bitr pref./chefen för utbild- Erbjuda en gång/år 

ningskansliet 

3) Lönesamtal (1) Anställd på 
utbildningskansliet 

(2) Samtliga andra 

Prefekt (1) Chefen för utbildningskansliet 

 
(2) Prefekt 

Erbjud inför 
lönerevision, i övrigt 

efter begäran 

4)  Samarbete 

-Särskilt fokus ska under perioden 
ligga på främjande av ett gott 
samarbetsklimat 

  

  -Vid samarbetssvårigheter kan 

  företagshälsovården kopplas in 

 

All personal 

 
Prefekt 

 
  Prefekt/ Personaladministratör med 
  bistånd från företagshälsovården. 

 

5) Jämställdhetsarbete  

Plan för lika villkor 

All personal Prefekt Prefekt/ordförande gruppen för lika 
villkor 

 1gång/år 
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6) Sociala aktiviteter 

a) Personalfest 

b) Julbord 

c) Kick –off 

d) Promotionsmottagning 

  

All personal 

 
Prefekt 
 

 
 Dekan 

 
 Personaladministratör/ Festkommitté 
 (tillsätts vid behov) 
 

 Dekansekreterare 

 
 1 gång/år 
 1 gång/år 
 1 gång/år 
 2ggr/år 

7) Arbetsbelastning 

 

Arbetsbelastning ska 

diskuteras vid 

medarbetarsamtal och vid 

behov 

All personal Prefekt  Se punkt om medarbetarsamtal 
 /prefekt 

 Se punkt om 
 medarbetarsamtal samt 
 löpande 

8) Arbetstidsplanering 

 Vid medarbetarsamtal, vid 

 terminsplanering och vid behov 

 

 

 

Översyn av tidpunkt för högre 

seminarier och dyl. 

- professorer och lärare 

- doktorander  

- övriga 

Prefekt (1)Dekan/Prefekt/Resursstudierektor 

(2)Prefekt/handledare/forsknings- 

utskott 

(3)Prefekt/ Chefen för utbild- 

ningskansliet 

Löpande 

9) Kompetensutveckling 

 
a) Utbildningsdag 

b) Forskardag 

c) Individanpassad 

komp.utveckling  

 

d) TA-dagar mm 

 

e)  e) Särskilda åtgärder ska erbjudas 

 för att främja förmåga till 

 samarbete och ledarskap.  

All personal Prefekt  
 

a) Utbildningsutskottet 
b) Forskningsutskottet 
c) Prefekt 

 
 

d) Prefekt/Chef för utb.kansliet 
 

e) Prefekt 
 

 
 
 1 gång termin 
 1 gång/år 

Löpande 
 
 
1 gång/år, Löpande 

 

2017-2018 
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10)  Friskvård  
Rätt till friskvård, 1 tim. 
regl. arbetstid/vecka 

Friskvårdssubvention 2000 kr/år 

 Massage, subventionerad  

Terminalglasögon, enligt avtal 

All personal Prefekt  Personaladministratör  Löpande 

11) Sjukskrivning mm 
Följa upp sjukfrånvaro och dess 
eventuella koppling till 
arbetsmiljön. 
 
Rehabiliteringsåtgärder 

 

 All personal Prefekt Personaladministratör 
 

 
 
 Prefekt/ Personaladministratör med 
 bistånd från Feelgood 

Löpande 
 
 
 
 
På begäran/vid behov 

12) Alkoholpolicy  

En alkohol- och drogpolicy för 

institutionens ska utarbetas  

 All personal Prefekt Prefekt 2017 

13) Kränkande särbehandling 
 Riktlinjer för hur kränkande 

 särbehandling ska hanteras 
 framgår av universitetets riktlinjer 
 UFV2012/1500 

 

Särskild utbildningsinsats för att 

se till att all personal har kunskap 

om kränkande särbehandling  

 Alla  Prefekt  Prefekt  2017 
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Åtgärder Målgrupp Ansvarig Genomförande Tidpunkt 

14) Våra lokaler för 
personal och studenter 
ska vara 
ändamålsenliga, 
trivsamma och 
välutnyttjade  

-Skyddsrond och genomgång av 
tjänsterum 

 

Alla 

 

 

 

 

All personal 

 
Vetenskapsområdet 
HumSam/Prefekt 

/Intendenturen 

 
Prefekt/Intendenturen 
 
 
 

Skyddsombud/personaladministratör/
Prefekt 

 
Löpande 
 
 
 
1 gång/år 

15) Tillgänglighet Individuella åtgärder 

vid behov 

Prefekt/Intendentur Prefekt/intendentur Vid behov/löpande 

16) Datorbestånd och 
datahjälp  

Vi ska ha en välfungerande 
datateknisk utrustning 

All personal Prefekt/Intendenturen Prefekten/Intendenturen Löpande 

17)  Krishantering 
Riskanalys 

-En kris-och katastrofplan ska 

utarbetas och göras känd i 

verksamheten 

-Anhöriglistor ska upprättas för 

de anställda 

 

 

 

All personal Prefekt Prefekt Vid behov/Löpande 
 
2017 
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18) Studenternas arbetsmiljö 

a)  a)  Se ovan ang. lokaler 
b) Ett välkomnande 

bemötande 

c) Se ovan ang. 

kränkande särbehandling 

d) Stödinsatser vid 

studiesvårigheter 

 

 

Studenterna 

 
Prefekt 
Alla 

Prefekt 

Berörda lärare/annan personal 

Studierektor/ Kursföreståndare/ 

Studievägledare/ 
Chefen för utbildningskansliet 

 
Löpande 
Löpande 

 
Vid behov/Löpande 

 

Ansvariga personer läsåret 2016/17: 
Dekanus: Mattias Dahlsberg Prodekanus, forskn.utskottsordf.: Jane Reichel 

    Prodekanus, utb.utskottsordf.: Laila Zackariasson Prefekt: Margareta Brattström   

 Stf, biträdande prefekt: Petra Herzfeld Olsson    Studierektor för forskning: Mikael Hansson    

 Dekansekreterare: Maria Cicilaki Studierektor för grundutbildn.: Olle Mårsäter 

Chef för utbildningskansliet: Christer Niklasson Resursstudierektor: Magnus Ödman 

Personaladministratör: Maria Arwidsson och Monika Karlsson Ordförande gruppen för lika villkor: Mikael Hansson  

Skyddsombud: Eva Malmeström Intendenturen: Holger Henningsson med dataansvarige Leif Kullberg  

Studievägledare: Christer Niklasson, Maria Aarflot-Lundgren, Malin Alm, Ingalill Bülow, Wivica Leitz, Lee Holmström 

 


