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Arbetsmiljöarbetet på samhällsvetenskapliga fakultetens 
bibliotek 
 
Enligt Arbetsmiljölagen skall förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivas systematiskt i all 
verksamhet. Arbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet innebär också att inköpsrutiner är 
miljömedvetna. 
 
Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet för perioden 2014-2017 ligger till grund för 
arbetsmiljöarbetet på samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Enligt denna policy ska 
arbetsmiljön utformas så att den skapar förutsättningar 
 
Studenter likställs med arbetstagare i lagen, (se Arbetsmiljölagen kap1:3). Alla anställda och 
studerande har rätt till en arbetsmiljö där varje individs personliga integritet, kön, sexuella 
läggning, etnicitet och funktionshinder respekteras. 
 
För mer information, se: http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa  
 

Syfte och mål 
I enlighet med universitetets policy ska arbetsmiljön utformas så att den skapar arbetsglädje 
och trygghet, utveckling och delaktighet för såväl anställda som studerande.  
 

Ansvar och delegering 
Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på Lunds universitet ligger hos rektor. På samma 
sätt har dekanerna det övergripande ansvaret inom respektive fakultet. Bibliotekschefen 
ansvarar för det löpande arbetsmiljöarbetet på biblioteket och för att föreskrifter och lagar 
följs. Bibliotekschefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet och leder arbetet i 
samverkan med anställda och studerande. Genomförandet av arbetet kan genom 
handlingsplanen delegeras men inte ansvaret för dess resultat. Alla som är verksamma inom 
biblioteket är ansvariga för att bibliotekschefen och/eller skyddsombudet informeras om 
missförhållanden upptäcks. 
 
Arbetsmiljöarbetet ingår i all planering och genomförande av verksamheten. Skyddsombud och 
studerandeskyddsombud är viktiga resurser i arbetsmiljöarbetet, men de har inget juridiskt ansvar för 
arbetsmiljön. 
 
En uppföljning av handlingsplanen ska göras i samband med den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Information, utbildning och uppföljning av arbetsmiljöfrågor 
Information om bibliotekets arbetsmiljöarbete ska finnas på bibliotekets webbplats samt i 
särskild pärm i personalrummet. Härutöver kan bibliotekschefen och arbetsplatsens 
skyddsombud lämna information om SAM.  
 
 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa
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Bibliotekschefen och skyddsombudet ska genomgå universitetets arbetsmiljö- och 
brandsäkerhetsutbildningar.  
 
Vid utbildning i Första hjälpen anlitas Lunds universitets företagshälsovård. 
 
Brandskyddsutbildning sker i samarbete med för LU upphandlad leverantör. 

Verksamheten och lokalerna 
Biblioteksverksamheten bedrivs i G:a barnsjukhuset och är en av fakultetens mindre enheter 
med 11 anställda. Dagligen besöks biblioteket av ca 700 personer, huvudsakligen studenter, 
och är alltså i den bemärkelsen en stor arbetsplats. I lokalen finns ca 130 studiearbetsplatser. 
Att skapa en i alla bemärkelser god och tillgänglig arbetsmiljö både för personal och för 
besökare, är ett viktigt mål för verksamheten.  
 
Bibliotekslokalerna uppfyller inte kraven på en ändamålsenlig biblioteks- och studiemiljö. Ur 
tillgänglighetshänseende finns det brister i G:a barnsjukhuset som hör ihop med husets 
konstruktion: trappor, tunga dörrmiljöer och sluttande handikappramper. Brist på 
studiearbetsplatser, både tysta arbetsplatser och grupprum, ineffektiva lokaler och 
trångboddhet är den allt överskuggande problematik som präglar arbetsmiljön både för 
personal och för studenter på samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Problemen är väl 
kända för fakultetsledningen och även universitetsledningen har uppmärksammats på 
situationen. En utredning om ett studiecentrum med bibliotek för samhällsvetenskapliga 
fakulteten pågår.  
 
Föreliggande arbetsmiljöplan för samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek är förankrad i 
personalgruppen och hos samhällsvetarkåren (avs. studiemiljön). Därefter har dokumentet 
fastställts i bibliotekets styrelse. 
 
I planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet framgår målen för arbetsmiljöarbetet, tidplan 
samt ansvar för åtgärdernas genomförande under perioden 2015-2017 (s 5). 
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Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet perioden 2015 – 
2017 
 
Arbetsmiljö 
 
Mål Åtgärd Tidplan Ansvar 
 
Utbildning och 
information om SAM 

Deltagande i LU:s 
utbildningar i 
arbetsmiljöfrågor  
 
 

 Under perioden 
 
 
 
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 
 
 
 

 Information om SAM på 
hemsida och i pärm i 
bibliotekets personalrum 
 
 

 Löpande 
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 
 

Upptäcka och 
förbättra brister i den 
fysiska arbetsmiljön 
 
 

Skyddsrond 
 
 
Samtal personalmöten 
 
  

Utförs en gång per 
år, på hösten 
 
Löpande 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 
 
 

Ergonomiskt riktiga 
arbetsplatser 
 

Ergonomisk skyddsrond Vid behov Bibliotekschef, 
skyddsombud, 
företagshälsovården 

Tillgång till personer 
som kan bistå vid 
akuta olycksfall 
 
 

Utbildning i första hjälpen 
ska ges till alla 
medarbetare som så 
önskar (minst 1/15 
anställda) 
 

Årligen 
 
 
 

Företagshälsovården, 
Bibliotekschef 
 
 

Riktad hälsokontroll 
 
 

Kontakt 
Företagshälsovården 

Vid behov Bibliotekschef, 
Företagshälsovården 

Dialog med 
Samhällsvetarkåren 
kring studenternas 
studiemiljö i 
biblioteket 

Kontakt med 
studerandeskyddsombudet 
och studenternas 
medverkan i bibliotekets 
styrelse  

Löpande och i 
samband med 
skyddsrond 

Bibliotekschefen i 
samarbete med 
Samhällsvetarkåren 
 

Uppfylla 
tillgänglighetskrav 
avseende lokaler, 
verksamhet och 
information.  

Följa universitetets 
handlingsplaner avseende 
tillgänglighet  

Löpande Bibliotekschef, 
AH 
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Brandskydd 
 
Systematiskt 
brandskyddsarbete, 
SBA 

Egenkontroll 
brandskydd 
 

En gång/kvartal 
 
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 
 

Tillgång till personer 
som kan agera vid 
brand eller annan fara 

Brandskyddsutbildning 
ska ges till samtliga 
medarbetare 

Vart femte år; under 
perioden senast år 
2016 
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud, 
För LU avtalad 
leverantör 
 

All personal ska 
känna till 
utrymningsvägar och 
uppsamlingsplats 

Utrymningsövning för 
alla 

Årligen;  
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud, 
För LU avtalad 
leverantör 
Säkerhetsavdelningen, 
LU Byggnad 

 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö – friskvård, förebyggande åtgärder 
 
Mål Åtgärd Tidplan Ansvar 
 
Ökat välbefinnande 
Förebygga ohälsa och 
arbetsskador 

1. Motionskort 
2. Fruktkorg 
3. Influensa- 
vaccinering 
4. Förbandslåda 
5. Första hjälpen 
6. Personalfester 
7. Terminalglasögon 
8. Fysisk aktivitet 
under arbetsdagen 

1. Årligen 
2. Varje vecka 
3. Vid önskemål 
 
4. Löpande 
5. Löpande 
6. Varje termin 
7. Vid behov 
8. 1 tim/vecka under 
arbetstid 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 
 
 
 
 
 

Identifiera brister i 
den psykosociala 
arbetsmiljön och 
inhämta förslag till 
förbättringar i den 
psykosociala 
arbetsmiljön 
 
Särskilt 
uppmärksamma 
jämställdhetsfrågor 
 
  

Utvecklingssamtal 
 
Samtal i samband 
med personalmöten 
 
Psykosocial 
skyddsrond 
 
Diskutera och följa 
fakultetens 
jämställdhets- och 
likabehandlingsplaner  
 

Årligen 
 
Löpande 
 
 
Utförs en gång per år, 
på hösten 
 
 
Löpande 
 
 
 
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 
 
 
 
 

Identifiera och 
motverka 
stressfaktorer i 

Samtal på personal- 
och planeringsmöten  
 

Personalmöten varje 
vecka, 
Årliga planerings-

Bibliotekschef, 
skyddsombud  
 



 7 

arbetsmiljön  möten,  
Tydliga mål för 
verksamheten 

 
 
 

Utvecklingssamtal 
 

Årligen Bibliotekschef 

 
 
Säkerhet 
 
Identifiera och 
förebygga 
säkerhetsrisker på 
arbetsplatsen 

Diskussion på 
personal- och 
planeringsmöten 
 
 

Löpande 
 
 
 

Bibliotekschef, 
skyddsombud 

 Säkerhetsutbildning Vid behov Bibliotekschef, 
skyddsombud 

 



 8 

Friskvård  
 
Personalen uppmuntras att delta i hälsofrämjande aktiviteter och erbjuds i överensstämmelse 
med universitetets friskvårdspolicy: 
 

o friskvårdsersättning, i enlighet med LUs friskvårdspolicy  
o frukt i personalrummet varje vecka 
o fysisk aktivitet under arbetsdagen, en timme/vecka 
o arbetsgivaren ersätter kostnaden för synundersökning och terminalglasögon 

 
Vid arbetsfrågor som rör ergonomi anlitas Företagshälsovården vid Lunds universitet. 

 

Sjukdom och rehabilitering 
 
Bibliotekschefen har huvudansvaret för ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sektionen Personal har 
ett övergripande samordningsansvar. Företagshälsovården är också behjälplig i 
rehabiliteringsarbetet. 
 
Rehabiliteringsprocessen för TA- och lärarpersonal sker enligt följande steg: 
Sjukdag 8: Från och med den åttonde dagen ska den anställde styrka sjukdom med ett 
läkarintyg som visar att medarbetaren är helt eller delvis oförmögen att arbeta. 
Sjukdag 14: Sista dagen för sjuklön från arbetsgivaren. 
Sjukdag 15-30: Rehabiliteringsplan upprättas. Från sjukdag 15 betalas sjukpenning ut av 
Försäkringskassan. 
Sjukdag 31-90: Utredning av arbetsförmåga – vilka arbetsuppgifter kan den anställde utföra? 
Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte. 
Sjukdag 91-180: Omplacering/återgång till annat arbete inom universitetet. 
Sjukdag 181: Extern lösning/återgång till annat arbete utanför universitetet. 
 
För mer information om rehabiliteringsarbetet vid Lunds universitet, se 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/rehabilitering  
 

Rutiner vid frånvaro 
Bibliotekets anställda ska meddela frånvaro till bibliotekschefen. Vid egen sjukdom fyller den 
anställde vid återgång till arbetet i sjuk/friskanmälan via universitetets webbformulär i 
Primula. Vid längre sjukdom än 7 dagar ska läkarintyg lämnas.  
 
För mer information, se: http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/semester-ledigheter-och-
sjukfranvaro/sjukfranvaro  
 
Vid behov har anställda rätt till ledighet utan löneavdrag för läkarbesök. Kostnaden för 
besöket ersätts med högst 95 kr. Kostnader för receptbelagda läkemedel ersätts av 
arbetsgivaren.  
 
För mer information, se: http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon-och-formaner/formaner   

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/rehabilitering
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/semester-ledigheter-och-sjukfranvaro/sjukfranvaro
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/semester-ledigheter-och-sjukfranvaro/sjukfranvaro
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon-och-formaner/formaner
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Vilrum 
Vilrum finns i Eden, plan 0. Vilrummet är låst och öppnas för studenter av vaktmästaren på 
Eden eller av annan behörig personal. Medarbetare som behöver använda vilrummet ska alltid 
meddela annan personal om detta. Personal som ger student eller kollega tillträde till 
vilrummet följer vid varje enskilt tillfälle upp situationen och informerar sig om personens 
mående. Avtala alltid med personen som behöver tillgång till vilrummet att denne meddelar 
personalen om sitt hälsotillstånd när vilrummet lämnas. 
 

Missbruksfrågor 
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 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 ska bibliotekschefen 
tillkallas och avgöra om vederbörande ska avvisas från biblioteket. Gäller det en anställd 
betalas lön eller sjuklön ej ut vid sådana tillfällen och omedelbart efter ska ett enskilt samtal 
hållas. Den anställde hänvisas därefter till Företagshälsovården för ev. hjälp till behandling. 
 
Vid tillfällen då det serveras alkohol ska alkoholfria alternativ finnas. 
För mer information, se http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-
halsa/alkohol-och-droger  
 

Arbetsskada 
Vid olyckor eller skador som uppstår i arbetet, eller vid färd till och från arbetet, ska anmälan 
alltid göras. Bibliotekschefen ska uppmärksammas på det inträffade så att blanketten 
”Anmälan om arbetsskada” kan fyllas i i samråd med skyddsombud och den anställde.  
 
Även vid tillbud ska bibliotekschefen göras uppmärksam på det inträffade. Som tillbud räknas 
en plötslig händelse som kunde ha lett till en personskada. Även i dessa fall ska anmälan 
göras, i form av blanketten ”Anmälan om tillbud”. 
 
Vid allvarliga olyckor som orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller tillbud som 
inneburit fara för liv och hälsa, ska bibliotekschefen omgående underrätta Arbetsmiljöverket. 
 
För mer information, se http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rapportera-
arbetsskada-och-tillbud  
 
Vid kris, se Lunds universitets Kris- och katastrofplan 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-kris-och-katastrofhantering.pdf  

 

Försäkring 
Alla som är anställda vid Lunds universitet omfattas av arbetsskadeförsäkringen i sitt arbete 
och vid direkt färd till och från arbetet. Vid tjänsteresor gäller Kammarkollegiets 
tjänstereseförsäkring. Är resan till utlandet, kontakta personalsamordnare för att få ett 
försäkringskort att ta med på resan. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/alkohol-och-droger
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/alkohol-och-droger
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rapportera-arbetsskada-och-tillbud
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rapportera-arbetsskada-och-tillbud
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-kris-och-katastrofhantering.pdf


 10 

 
För mer information, se http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/forsakringar-for-
anstallda  

Första hjälpen 
Om någon på arbetsplatsen skadar sig eller blir akut sjuk är det viktigt att någon i närheten 
kan agera snabbt. Enligt rektorsbeslut 2003 ska därför var 15:e anställd genomgå utbildning i 
första hjälpen och hjärt-lungräddning, dock minst två personer per institution. Efter tre år ska 
utbildningen repeteras. En lista över de personer som genomgått utbildningen finns uppsatt på 
anslagstavlan i personalrummet. 
 
För mer information, se http://medarbetarwebben.prodwebb.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/forsta-
hjalpen-031218.pdf  

Säkerhet 
 

I det dagliga arbetet är det viktigt att beakta den fysiska såväl som psykiska säkerheten och 
vara vaksam på hot, våld och trakasserier. Om något inträffar ska anmälan alltid göras till 
bibliotekschefen. Kvällstid och helger befinner sig studenter och timanställda i biblioteken då 
ingen ordinarie personal är i byggnaden. Det är viktigt att timanställda har information om 
utrymningsvägar, brandsläckares placering och viktiga larmnummer.  
 
Lunds universitets bevakningsstyrka är i tjänst dygnet runt, året om. Bevakning av biblioteket 
sker enligt gällande rutiner.  
 
Varje anställd och student ansvarar för att nycklar och LU-kort inte hanteras av obehöriga. 
Förlust av nycklar ska omedelbart rapporteras till funktionsansvarig för låneexpeditionen. 
 

Stölder 
För att minska risken för stölder är det viktigt att informera i lokalen om stöldrisk. För 
studenternas del gäller att aldrig lämna behörigheter obevakade. För personalen gäller att 
alltid låsa dörren till sitt kontor. 
 
Uppstår problem – ring universitetets larmtelefon 20 700. 
 

Strömavbrott 
Observera att IP-telefoni inte fungerar vid strömavbrott. Använd mobiltelefon för att komma i 
kontakt med väktare eller SOS Alarm (se nedan). 
 
Årgärder vid strömavbrott, se bilaga 1. 
 

Om något inträffar 
I nödsituation ring 112   
Glöm inte att slå en nolla före om du ringer från en intern telefon. 
 
Universitetets larmtelefon 20 700 (externt 046-22 20 700) 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/forsakringar-for-anstallda
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/forsakringar-for-anstallda
http://medarbetarwebben.prodwebb.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/forsta-hjalpen-031218.pdf
http://medarbetarwebben.prodwebb.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/forsta-hjalpen-031218.pdf
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Ring universitetets larmtelefon om du behöver komma i kontakt med väktare. 
 
Vid allvarliga tillbud eller arbetsskador ska incidentrapport fyllas i. 
 
För mer information, se: http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-hander  

Skyddsronder 
 
Basen för arbetet med arbetsmiljöfrågor på biblioteket utgörs av utförda skyddsronder en 
gång per år. Särskilda frågeformulär finns för den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala 
arbetsmiljön.  
 
Anställda och besökare på samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag på förbättringar av den fysiska och psykosociala miljön vid utsatt 
skyddsrond. Samhällsvetarkårens studerandeskyddsombud informeras om förestående 
skyddsrond och inbjuds att delta. Under skyddsronden går bibliotekschefen och 
skyddsombudet tillsammans igenom de inkomna synpunkterna samt följer upp att föregående 
års punkter är åtgärdade. Vid behov kan även Sektionen Personal och Byggnadsenheten 
adjungeras. Skyddsronden dokumenteras i form av ett protokoll som skickas in till 
Samhällsvetenskapliga fakultetens HMS-kommitté.  
 

Systematiskt brandskyddsarbete 
 
I Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anges att: Ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning 
av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. (2 kap. 2§ Lag om skydd 
mot olyckor) 
 
Det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas i samarbete med Akademiska hus. 
Brandskyddsansvarig är bibliotekschefen. Följande uppgifter ingår i det systematiska 
brandskyddsarbetet: 
 
- anordna utbildning i allmänt brandskydd 
- planera och genomföra årliga utrymningsövningar 
- ge introduktion till nyanställda om brandskyddsarbetet 
- genomföra årlig egenkontroll av brandskyddet 
- dokumentera brandskyddsarbetet 
 
Det ska finnas en organisation och en klar ansvarsfördelning för brandskyddet. Egenkontroll 
utförs av hyresgästen en gång per kvartal. Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens tekniska 
brandskydd, medan verksamhetsutövaren ansvarar för de delar som är relaterade till 
verksamheten. Tillsynskontroller avseende det systematiska brandskyddet utförs av 
Räddningstjänsten tillsammans med brandskyddsansvarig.   
 
Enligt rektorsbeslut ska all personal genomgå brandskyddsutbildning. Utbildningen ska sedan 
repeteras vart 5:e år. Utbildning för ändamålet kommer att bedrivas genom Lunds universitets 
försorg. Biblioteket ska anmäla till Byggnadsenheten vilka personer som är avdelade. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-hander
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Alla anställda på sambib ska känna till rutinerna vid brand och utrymning.  
Instruktioner för utrymning vid brandlarm finns i lånedisken för ordinarie personal och för 
timanställda, se bilaga 5. 
 
Brandsläckare finns på bibliotekets alla plan. 
 
Utrymningsövning ska genomföras minst en gång per år och byggnad. Övningen kan vara 
antingen teoretisk eller praktisk. Dock ska minst en praktisk övning genomföras inom en 5-
årsperiod. I byggnader där det bedrivs undervisning på grundnivå måste praktisk 
utrymningsövning genomföras varje år. 
 
Vid utrymning sker återsamling på med skylt anvisad plats. Återsamlingsplats framgår av 
utrymningsplaner och utvändig skyltning. 
 
För mer information, se 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-arbetsplats/fysisk-arbetsmiljo  

Planering av arbetsmiljön i samband med förändring 
 
Att arbeta i en verksamhet med hög förändringstakt kan utgöra en stressfaktor. Ny teknik och 
ett förändrat informationslandskap för med sig efterfrågan på nya tjänster, ny kompetens och 
ökad samverkan över professionsgränserna. Arbetsuppgifter som tidigare utförts inom 
biblioteken övertas av nya aktörer.  
 
Här finns stora möjligheter till utveckling både i verksamheten och för den enskilde 
arbetstagaren. Samtidigt kan en snabb förändringsprocess upplevas som hotfull om man inte 
har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. För bibliotekspersonalen sker ett 
kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete, i det dagliga arbetet, genom 
kompetensutvecklingsinsatser på den egna arbetaplatsen och inom biblioteksnätverket Lunds 
universitets bibliotek, som på ett målmedvetet sätt bidrar till personalens förståelse för och 
förmåga att hantera det snabba förändringsarbetet. Varje enskild medarbetare ska känna sig 
delaktig i förändringsprocessen och erbjudas möjlighet att lämna förslag på åtgärder. 
 
Arbetet ska planeras på ett sådant sätt att det är rimligt att utföras på avsatt tid och på planerat 
vis. Arbetsbelastningen kommer dock alltid att vara varierande och stressfulla situationer 
uppstår under kortare eller längre perioder. Om risk för överbelastning finns ska 
bibliotekschefen tillsammans med medarbetaren söka lösningar för att förebygga psykisk eller 
fysisk påfrestning.  
 
I samband med väsentliga verksamhets- eller organisatoriska förändringar ska 
konsekvenserna av dessa utredas i enlighet med LUs regelverk.  
 

Nyanställda 
Bibliotekschefen har det övergripande ansvaret för introduktion av nyanställda. Biblioteket 
har skriftliga rutiner för introduktion av nyanställda på sambib, se bilaga 2. Nyanställda 
erbjuds härutöver möjlighet att delta i Lunds universitets introduktionsdagar samt i de 
introduktioner som erbjuds av biblioteksnätverket inom universitetet. 
 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-arbetsplats/fysisk-arbetsmiljo
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Som nyanställd är det viktigt att få information om de grundläggande villkoren för 
anställningen, men också om praktiska detaljer kring det vardagliga arbetet. Enligt Lunds 
universitets kollektivavtal har en nyanställd rätt till fem dagars introduktion. Varje termin 
hålls en central introduktionsdag för nyanställda på Lunds universitet. Dessutom genomförs 
en fakultetsgemensam introduktion en gång om året. Övriga introduktionsdagar ansvarar 
biblioteket för. 
 
På sambib finns en plan för introduktion av nyanställda (bilaga 2). Under de första 
arbetsdagarna ska den nya medarbetaren bli visad den egna arbetsplatsen och övriga lokaler 
samt bli presenterad för medarbetare. Under de kommande veckorna ges en inblick i den 
lokala verksamheten och arbetsfördelningen samt andra delar av Lunds universitet som kan 
vara viktiga. Under de första anställningsmånaderna ska den nyanställde ges möjlighet att 
delta i universitetets centrala introduktion. Bibliotekschefen har regelbundna 
uppföljningssamtal med den nyanställde under det första anställningsåret. 

På biblioteket arbetar förutom ordinarie bibliotekspersonal även timanställda studenter. 
Introduktion av nya timanställda sker på motsvarande sätt avseende lokalerna i ett 
verksamhetsperspektiv och i ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.  

 

Psykosocial ohälsa och stress 
 
Det är bibliotekschefens ansvar att se till att kommunikation och delaktighet präglar 
organisationen. Varje medarbetare har också ett individuellt ansvar för sin egen 
arbetssituation och ett kollegialt bemötande. Öppenhet och dialog kan uppnås genom 
ömsesidig respekt och tillit samt ett positivt samtalsklimat. Ambitionen är att genom 
regelbundna personalmöten, medarbetar-/utvecklingssamtal och ett allmänt öppet 
informationsklimat förebygga otrivsel och konflikter på arbetsplatsen.  
 
Bemötande är av särskild vikt på biblioteket som dagligen besöks av flera hundra studenter. I 
dessa möten är bemötandefrågor av ständig aktualitet, både på den egna arbetsplatsen och i 
samarbete med kollegor i biblioteksnätverket. Alla som besöker biblioteket ska bemötas på 
lika villkor, oavsett kön, ålder, etnisk eller social bakgrund, sexuell identitet, funktionshinder, 
religion eller annan trosuppfattning. 
  
Åtgärder för att motverka stress och psykisk ohälsa: 
 

o Utvecklingssamtal 
o Arbeta med medarbetarskap/ledarskapsfrågor i personalgruppen 
o Tydlighet i verksamhetsinriktning (arbeta med årliga styrdokument) 
o Ömsesidig öppenhet och dialog i den egna organisationen 
o Diskussion om bemötandesituationer och värdegrundsrelaterade frågor 

 

Utvecklingssamtal 
 
Utvecklingssamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare, i enlighet med riktlinjerna i 
Lunds universitets arbetsmiljöpolicy. Syftet med samtalet är att en dialog ska föras mellan 
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chef och medarbetare om den individuella arbetssituationen, kompetensbehov och den 
gemensamma arbetsmiljön. Samtalet ska dokumenteras i form av anteckningar som sedan 
ligger till grund för uppföljning och kommande års utvecklingssamtal. 
 
För mer information, se  
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/utvecklingssamtal  

 

Jämställdhet och likabehandling 
 

Jämställdhet och likabehandling är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att 
allas kunskaper, upplevelser, erfarenheter och synsätt skall tas tillvara på lika villkor, oavsett 
kön, ålder, etnisk eller social bakgrund, sexuell identitet, funktionshinder, religion eller annan 
trosuppfattning. 
 
Det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet ligger hos rektor, som ansvarar för att lagar 
och förordningar följs. Dekan, prefekt och bibliotekschef har i sin tur ansvar för att arbetet 
genomförs och att universitetets riktlinjer följs på respektive fakultet och enhet. 
 
Biblioteksverksamheten är kvinnodominerad. Ambitionen är att eftersträva en jämnare 
könsfördelning på biblioteket.  
 
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek är en arbetsplats där sexuella eller andra 
trakasserier inte accepteras. Som sexuella trakasserier räknas ovälkommet uppträdande 
grundat på kön eller av sexuell natur som kränker arbetstagarens/studentens integritet. Även 
sådant beteende som inte är menat som trakasserier men som upplevs som kränkande för den 
som blir utsatt räknas som trakasserier. Bibliotekschefen ska verka för att ingen ska utsättas 
för trakasserier.  
 
Att vara förälder ska inte påverka möjligheterna till utveckling i arbetet. I möjligaste mån ska 
viktiga möten förläggas under dagtid, för att underlätta föreningen av yrkesrollen och rollen 
som förälder. Den som är föräldraledig ska bjudas in till gemensamma aktiviteter, och vid 
återgång i arbete ska det genomföras på ett sådant sätt att den anställde får möjlighet att 
tillgodogöra sig den information som är nödvändig efter en längre ledighet. 
 
För mer information, se Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhets- och 
likabehandlingsplan 
http://sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/handlingsplan_jlm_20131114.pdf   
 
Se även Lunds universitets centrala jämställdhetspolicy: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-univeritets-policy-for-
jamstalldhet-likabehandling-och-mangfald.pdf   

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/utvecklingssamtal
http://sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/handlingsplan_jlm_20131114.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-univeritets-policy-for-jamstalldhet-likabehandling-och-mangfald.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-univeritets-policy-for-jamstalldhet-likabehandling-och-mangfald.pdf
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Miljö- och inköpsrutiner 
 
Bibliotekets inköp av papper och annan utrustning görs i möjligaste mån från 
företag/leverantörer som har miljömärkt fabrikat. Engångsartiklar används endast i 
undantagsfall. Källsortering sker på biblioteket.  
 
För mer information, se: http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/lokaler-och-
parkering/avfall-farligt-avfall-och-kallsortering 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/lokaler-och-parkering/avfall-farligt-avfall-och-kallsortering
http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/lokaler-och-parkering/avfall-farligt-avfall-och-kallsortering
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Förteckning över centrala och lokala regelverk inom arbetsmiljöområdet 
 
Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-
19771160_sfs-1977-1160/  
  
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx  
 
Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitetför perioden 2014-2017 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa 
 
Medarbetarwebben – Arbetsmiljö 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa   
 
Regler – arbetsmiljö, miljö och säkerhet 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-
beslut/regelverket/regler-arbetsmiljo-miljo-och-sakerhet 
 
Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2014-2015 för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/handlingsplan_jlm_20131114.pdf  
 
Riktlinjer Kris och katastrofhantering  
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-kris-och-
katastrofhantering.pdf  
 
Om något har hänt (säkerhetsinformation) 
http://emergency.blogg.lu.se/ 
 
Min anställning 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning   
 
Miljö och hållbarhetsarbete 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-
strategier/miljo-och-hallbarhetsarbete  
 
 
Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2014-1017 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/mal-och-
handlingsplan-for-arbetsmiljoarbetet-2014-2017.pdf  
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-beslut/regelverket/regler-arbetsmiljo-miljo-och-sakerhet
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-beslut/regelverket/regler-arbetsmiljo-miljo-och-sakerhet
http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/handlingsplan_jlm_20131114.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-kris-och-katastrofhantering.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-kris-och-katastrofhantering.pdf
http://emergency.blogg.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/miljo-och-hallbarhetsarbete
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/miljo-och-hallbarhetsarbete
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/mal-och-handlingsplan-for-arbetsmiljoarbetet-2014-2017.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/mal-och-handlingsplan-for-arbetsmiljoarbetet-2014-2017.pdf
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Kontaktpersoner 
 
Bibliotekschef  
Karin Jönsson, 046-222 0992 
Karin.Jonson@sambib.lu.se 
 
Skyddsombud 
Maria Lindenmo, 046-222 0997 
Maria.Lindenmo@sambib.lu.se 
 
Skyddsombud, ersättare 
Gabriella Johansson, 046-222 0995 
Gabriella.Johansson@sambib.lu.se  
 
Huvudskyddsombud samhällsvetenskapliga fakulteten 
Ola Hall, 046-222 4883 
Ola.Hall@keg.lu.se  
 
Samhällsvetenskapliga fakultetens HMS-kommittee (hälsa, miljö och säkerhet) 
Ordförande Christofer Edling, 046-222 8862 
Christofer.Edling@soc.lu.se  
 
Arbetsmiljösamordnare Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Andréa Björk, 046-222 7207 
Andrea.Bjork@sam.lu.se  
 
Företagshälsovården Lunds universitet 
Tel. 046- 222 3280 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/foretagshalsovarden  
 
Skyddsingenjör Byggnadsenheten 
Olle Jernberg 
Olle.Jernberg@bygg.lu.se  
 
Larmtelefon Lunds universitet 
046- 222 0700 
 
Akademiska Hus 
Martin Johannesson, förvaltare: 046-31 13 44 
Felanmälan, dygnet runt: www.akademiskahus.se  
Akut felanmälan, dagtid: 046-31 13 00 
Akut felanmälan, kvällar och helger: 046-31 13 10 
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