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Förslag till genomförande- Årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

Syfte 

Den årliga uppföljningen är ett styrverktyg för att undersöka om 
institutionens/motsvarandes arbetsmiljöarbete för medarbetare och studenter 
fungerar som det är tänkt, och bedrivs enligt Arbetsmiljöverket föreskrift 
Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskriften beskriver bland annat att ”11 § 
Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen 
skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i 
verksamheten.” 

Ansvar1 

Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet inom 
området och Prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 
inom institutionen. 

1 Lunds universitets föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet (BY 2010/195) 

Frågorna i mallen för SAM-uppföljning utgår från paragraferna i föreskriften 
Systematiskt arbetsmiljöarbete  

http://www.hr-webben.lu.se/hr-blanketter-mallar-och-manualer
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/foreskrifter-om-fordelning-av-arbetsuppgifter-och-beslutsbefogenheter-inom-miljo-och-sakerhet.pdf
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Genomförande 

Nedan beskrivning är ett förslag till genomförande. LUs verksamhet är så divers att varje fakultet/motsvarande behöver definiera sin egen process. 

Titlar/roller

          Fakultet/motsvarande      Skyddsombud Dekan/motsvarande

          Arbetsmiljösamordnare      Studerandeskyddsombud (i förekommande fall)

          Prefekt/motsvarande      HMS-kommitté      

Arbetsmiljö-
samordnare 
sammankallar 
till uppföljning Arbetsgruppen 

går igenom 
mallen och 
skriver 
handlingsplan

 Sammanställning 
görs inför HMS-
sammanträde

Ordförande i 
HMS-
kommittén 
delger Dekan 
analysen

Dekan tar beslut 
på vad som ev. 
behöver göras på 
fakulteten. Ev. 
kontakt med 
Skyddskommittén 
eller Rektor

Tidsfönster för 
SAM-
uppföljning på 
fakultetsnivå 
öppnas

Prefekt initierar 
SAM-
uppföljning

HMS-kommittén 
granskar 
underlaget och 
gör analys
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Arbetsgruppen 
följer upp 
handlingsplanen 
efter sex 
månader

Dekan 
följer upp 
ev. beslut
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För att dekan/motsvarande ska kunna uppfylla uppgifter inom området arbetsmiljö ska alla chefer med personalansvar direkt underställda dekan (nedan 
samt i mallen beskrivna som prefekt/motsvarande) genomföra SAM-uppföljning.  

Har uppgiftsfördelningen genomförts nedan prefekt/motsvarande, till t ex avdelningschefer och husprefekter, ska information/synpunkter inhämtas från 
dessa. Mallen är inte utarbetad för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på denna nivå, men kan med t ex borttagande av icke applicerbara 
frågor (beroende på vilka uppgifter som fördelats) fungera även där.  

Bristerna som inte omedelbart kan åtgärdas skrivs in i en handlingsplan. Handlingsplanen följs upp av arbetsgruppen löpande, dock minst efter ett halvår.  

För att HMS-kommittén ska ha möjlighet att analysera flera SAM-uppföljningar krävs oftast bearbetning av underlaget och framtagande av en 
sammanställning. Detta arbete genomförs företrädesvis av arbetsmiljösamordnare. Är dekan inte deltagare i HMS-kommittén kan analysen rapporteras 
till dekan/motsvarande genom rapport i form av SWOT-analys. Sammanställning och/eller SWOT-analys bör vara genomförd innan beslut om budget 
för nästkommande år. 

http://www.hr-webben.lu.se/hr-blanketter-mallar-och-manualer
http://www.hr-webben.lu.se/hr-blanketter-mallar-och-manualer

