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Syfte

Detta avtal tydliggör hur arbetet med den fysiska och den organisatoriska och

sociala arbetsmiljön ska drivas och organiseras inom Lunds universitet utifrån
gällande lagar och regler och mot bakgrund av Lunds universitets gällande

arbetsmiljöpolicy. Avtalet fastställer således formerna lor att nå en effektiv
arbetsmiljösamverkan mellan arbetsgivare och anställda. Avtalet bygger dels på

proaktivt arbete i samverkan med skyddsombud dels på uppftiljning av det

systematiska arbetet.

En god och effektiv samverkan ska vara grunden i allt arbetsmiljöarbete inom
Lunds universitet. Lunds universitets arbetsmiljöpolicy tydliggör målet ftir hur
arbetsförhållandena ska vara och vilka målsättningar med arbetsmiljöarbetet som
universitetet har.

Sättet att organisera arbetsmiljöarbetet har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets
ftireskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:l).

Arbetsm i ljöarbetets organ isation

1 $ Universitetet är en stor organisation med hög grad av decentralisering och en

tydlig uppgiftsftirdelning mellan universitetets organisatoriska nivåer.

Arbetsmiljösamverkan ska därftir ske på ftiljande tre nivåer:

o Inslítutíonsnívå- avser arbetsmiljösamverkan inom institutionr mellan
prefekt och skyddsombud respektive mellan prefekt och anställd2.

Fakultetsstyrelsen kan även inrätta ett eller flera samverkansorgan, så

kallade Hälsa-, milj ö- och säkerhetskommittéer (fortsättningsvis benämnd
HMS-kommittéer). En HMS-kommitté är ett samverkansorgan som kan

spänna över en institution, flera institutioner eller delar av en eller flera
institutioner verksamma i ett gemensamt hus eller ett centrum

o Fakultetsnívå - avser arbetsmiljösamverkan dels inom fakultetenr mellan
dekan och huvudskyddsombud dels i lokal skyddskommitté.

I Benämningen fakultet respektive institution inkluderar verksamheter som enligt
universitetets arbetsordning har motsvarande organisatoriska ställning. T.ex. den
universitetsgemensamma fÌirvaltningen motsvararas av fakultetsnivå och sektioner av
institutionsnivå. Universitetets särskilda verksamheter, USV, har sÌirskilda bestämmelser,
se ftirhandlingsprotokoll 19021 4.
2 Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar for såväl anställda som für studenter.
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Unìversítetsgemensam nivå - avser arbetsmiljösamverkan dels mellan
universitetsledning och överskyddsombud dels arbetsmilj ösamverkan i en
central skyddskommitté.

Universitetsgemensamma instruktioner ftlr arbetsmiljösamverkan på
institutionsnivå samt i lokal- och central skyddskommitté ska finnas. Arbetsgivaren
utarbetar och reviderar instruktionema i samverkan med
arbetstagarorganisationema.

Arbetsm iljösamverkan på institutionsn ivå

2 $ Arbetsmiljöarbetet ftirutsätter att både arbetsgivare och anställdadeltar i arbetet
ftir att främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljösamverkan vid institution kan ske på
olika sätt och i olika konstellationer. I frågor som rör studenternas arbetsmiljö ska
även samverkan ske med studerandeskyddsombud.

Samverkan mellan arbetsgivaren och anställda

2a $ En kontinuerlig dialog om arbetsmiljö och hälsa ska ske mellan
arbetsmiljöansvarig chef3 och anställd. Förutom i form av utvecklingssamtal ska
arbetsmiljöfrågor tas upp regelbundeta i gemensamma forum. Arbetsgivaren
ansvarar ftir att sådana genomftirs. Det åligger varje anställd att delta i dessa forum
och bidra i diskussioner kring arbetsmiljön. Arbetsmiljödiskussioner ska
dokumenteras i minnesanteckningar.

Samverkan mellan a rbetsgivare och skyddsombud

2b $ Arbetsgivaren ska regelbundet och vid särskilda behov kalla det eller de
skyddsombud som verkar inom skyddsområdet till samråd om det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Samråd ska också ske om skyddsombud så begär.
Arbetsgivaren ska involvera skyddsombud om ftirändringar av betydelse ftir
arbetsmiljöftirhållandena inom skyddsombudets område.

Instruktioner ftir detta ska finnas.

Samverkan i HMS-kommitté där sädan är inrättad

2c $ Arbetsmiljösamverkan på institutionsnivå kan ske i en av fakultetsstyrelsen
inrättad HMS-kommitté för en eller flera institutioner. HMS-kommiuén är då ett
beredande och rådgivande organ till institutionsledning/-ar. Vid
arbetsmiljösamverkan i HMS-kommitté ska alltid minst en arbetsgivareftireträdare,
tillika prefekt, eller annan beslutsbehörig Íìireträdare och ett skyddsombud ftir
respektive institution ingå. Studerandeskyddsombud ska ha närvaro- och
yttranderätt.

3 Se gällande ftireskrifter om lordelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd vid
Lunds universitet.
a Med regelbundet avses att hänsyn ska tas till rådande lorhållanden på arbetsplatsen och
till aktuella åtgärds- och handlingsplaner inom SAM.
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2d $ Vid institutioner ska uppftiljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet
göras årligen, i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och enligt
processer fastställda av universitetet. Resultaten från de årliga SAM-
uppfiiljningarna ska lämnas till fakultetens lokala skyddskommitté ñr vidare
analys.

Arbetsm i ljösamverkan på fakultetsn ivå

3 $ På fakultetsnivå utgör den lokala skyddskommittén samverkansorgan ftir
arbetsmiljöfrågor.

Samverkan mellan arbetsgivare och h uvudskyddsombud

3a $ Arbetsgivaren ska regelbundet och vid särskilda behov kalla det eller de

huvudskyddsombud som verkar inom skyddsområdet till samråd om det

systematiska arbetsmiljöarbetet på fakulteten. Samråd ska också ske på begäran av

huvudskyddsombud. Arbetsgivaren ska involvera huvudskyddsombud om
ftirändringar av betydelse ft)r arbetsmilj öftirhållandena inom huvudskydds-
ombudets område.

Instruktioner för detta ska finnas.

Samverkan i lokal skyddskommitté (LSK)

3b $ En lokal skyddskommitté ska finnas inom varje fakultet. Den lokala
skyddskommittén ska vara ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och
huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomÍtirande och uppfiiljning av

det systematiska arbetsmilj öarbetet inom fakulteten. Finns studerandeskyddsombud
vid fakulteten ska två av dessa ingå i den lokala skyddskommittén.

Den lokala skyddskommittén ska ur ett fakultetsperspektiv flolja utvecklingen i
frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det
främjande arbetet ftir en god arbetsmiljö. Den lokala skyddskommittén ska delta i
planeringen av fakultetens arbetsmiljöarbete och till fakultetsledningen lämna
förslag till åtgärder samt f<ilja upp dessa.

U p pf ö Ij n i n g av a rb ets m i lj ö a rb etet p å f a ku ltets n i v à

3c $ Den lokala skyddskommittén ansvarar für att analys av resultat av uppftiljning
och handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens
institutioner ffirs vidare till den centrala skyddskommittén. Den lokala
skyddskommittén ska även återkoppla till institutionerna exempelvis i frågor som

rör resultatet av deras årliga SAM-uppftiljningar och handlingsplaner.

lnrättande av lokal skyddskommilté

3d $ Fakultetsstyrelsen ska efter samråd med arbetstagarorganisationema besluta

om antalet ledamöter i den lokala skyddskommitténs. Antalet ledamöter, med

undantag Ítjr studerandeskyddsombud, ska vara minst fem (5) och som mest 14,

varav minst två representanter för arbetsgivaren och tre ftir de anställda.

5 Där ingen fakultetsstyrelse finns, t.ex. inom universitetsgemensamma forvaltningen,
beslutar ansvarig chef efter samråd med arbetstagarorganisationerna.
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Fakultetsstyrelsen utser arbetsgivarens representanter och ersättare i den lokala
skyddskommittén. Dekan6 eller annan beslutsbehörig ftireträdare ftjr fakulteten ska
vara ledamot, tillika ordftirande, i den lokala skyddskommittén7. Det ska finnas en
ställftireträdare für orclfüranclen som den lokala skyddskommittén utser bland
kommitténs arbetsgivarrepresentanter.

Arbetstagarorganisationerna ska gemensamt utse de anställdas ftireträdare av vilka
minst en ska vara huvudskyddsombud inom fakulteten.

Studerandeskyddsombuden vid fakulteten har rätt att utse två
studerandesþddsombud.

Arbetsgivarens och de anställdas ledamöter utses normalt fìir en period om tre å,r.

Arbetsgivaren ska utse sekreterare till den lokala skyddskommittén, seketeraren är
inte ledamot i kommittén.

Formalia kring sammanträden och arbetsformer

3e $ Arbetsgivaren ska kalla till sammanträden i den lokala skyddskommittén. Den
lokala skyddskommittén ska sammanträda minst ffra gånger per år.

Den lokala skyddskommittén ska kalla sakkunniga föredragande eller adjungera
funktioner, som kommittén behöver ftir att utlora sitt arbete. Den lokala
skyddskommittén beslutar själv om sina arbetsformer när det gäller till exempel
utskott och arbetsgrupper.

Den lokala sþddskommittén ska dokumentera sina sammanträden i form av
sammanträdesprotokol l.

Universitetsgemensamma instruktioner ftjr lokal skyddskommitté ska finnas.

A rb ets m i Ij ö sa m o rd n a re

3f $ Varje fakultet ska säkerställa att det finns en samordnande funktion -
arbetsmiljösamordnare - som har till uppgift att stödja fakultetens arbete med att
driva och ftilja upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljösamverkan på un¡vers¡tetsgemensam n¡vå

4 $ På universitetsgemensam nivå utgör den centrala skyddskommittén det
I agstadgade samverkansorganet ftir arbetsmi lj öfrågor.

Samverkan mellan arbetsgivare och överskyddsomb udg

4a $ Arbetsgivaren ska regelbundet och vid särskilda behov kalla
överskyddsombud till samråd om det systematiska arbetsmiljöarbetet på
universitetet. Samråd ska också ske om överskyddsombuden så begär.
Arbetsgivaren ska involvera överskyddsombud om fijrändrin gar av betydelse ftir
arbetsmiljöftirhållandena som rör hela universitetet eller mer än en fakultet.

6 Dekan motsvaras av lorvaltningschef vid den universitetsgemensamma forvaltningen.
7 Består en fakultet enbart av en institution kan även företrädare ftir institutionen vara
ledamot til lika ordlorande.
8 Enligt rektorsbeslut 2012-10-25 Dnr LS 20121667.
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Samverkan i central skyddskommitté (CSK)

4b $ Den centrala skyddskommittén ska varaett samverkansorgan mellan
arbetsgivaren och Íìireträdare för de anställda i frågor som rör planering,
genomftirande och uppftiljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
universitetet.

Den centrala skyddskommittén ska delta i planering av arbetsmiljöarbetet och med
målen i universitetets arbetsmiljöpolicy som utgångspunkt initiera och fiilja upp
åtgärder rörande universitets arbetsmilj öarbete.

U p pf ö Ij n i n g av a rbetsm i lj ö a rb etet p â u n i ve rs itets g emen s a m n iv å

4c $ Den centrala skyddskommittén ska årligen avge, och tillgängliggöra, en

rapport över hur arbetsmiljöarbetet inom universitetet bedrivits samt vilka områden
som identifierats där arbetsmiljöarbetet och samverkan kring arbetsmiljöarbetet
kan utvecklas.

Den centrala skyddskommittén ska även återkoppla till fakulteterna exempelvis i
frågor som rör resultatet av deras årliga SAM-uppftiljningar och handlingsplaner.

lnrättande av den centrala skyddskommittén

4d $ Den centrala skyddskommittén ska ha nio (9) ledamöter som Ítireträder
arbetsgivaren och de anställda. Rektor eller annan füreträdare i
universitetsledningen ska vara ledamot, tillika ordÍtjrande, i den centrala
skyddskommittén. Rektor utser övriga två ledamöter som representerar
arbetsgivaren. Det ska finnas en ställfüreträdare ftjr ordftjranden som den centrala
skyddskommittén utser bland kommitténs arbetsgivarrepresentanter.

Arbetsgivaren kan därutöver kalla personer, som adjungerade
arbets givarrepresentanter, med närvaro- och yttranderätt till centrala
skyddskommitténs sammanträden.

Arbetstagarorganisationerna har râTI a|l sammantaget utse sex ledamöter, varav
minst tre ska vara överskyddsombud.

Arbetsgivarens och de anställdas ledamöter utses normalt ftir en period om tre år.

Studerandeskyddsombuden har rält aft utse två studerandeskyddsombud som ska
ingå som ledamöter i centrala skyddskommittén.

Eventuella ersättare deltar i ordinarie ledamots frånvaro.

Arbetsgivaren ska utse sekreterare till den centrala skyddskommittén, sekreteraren
är inte ledamot i kommittén.

Formalia kring sammanträden och arbetsformer

4e $ Arbetsgivaren ska kalla till sammanträden i den centrala skyddskommittén.
Den centrala skyddskommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år. Den
centrala skyddskommitténs ordinarie möten ska fastställas årsvis.

Den centrala skyddskommittén ska kalla sakkunniga föredragande, eller adjungera
funktioner, som kommittén behöver ftjr att utfüra sitt arbete. Den centrala
skyddskommittén beslutar själv om sina arbetsformer när det gäller till exempel
utskott och arbetsgrupper.
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Den centrala skyddskommittén ska dokumentera sina sammanträden i form av

sammanträdesprotokol l.

Universitetsgemensamma instruktioner ftir den centrala skyddskommittén ska

finnas.

Skyddsområde och val av skyddsombud

5 $ Universitetet består av olika sþdds- och huvudskyddsområden. De

avtalsbärande arbetstagarorganisationerna ska inrätta skydds- och
huvudskyddsområden i samråd med arbetsgivaren i enlighet med utarbetad
process. Om samsyn inte nås beslutar arbetstagarorganisationerna.

Arbetstagarorganisationema ska utse skyddsombud efter att ha tillställts
nomineringar enligt fastställd process och tillser att arbetsgivaren löpande har en

uppdaterad förteckning över utsedda skyddsombud. Arbetstagarorganisationema
tillser att huvudsþddsombud utses. Arbetstagarorganisationerna inom Lunds
universitet har dessutom rätt att utse vardera ett överskyddsombud.

Instruktioner fiir val av skyddsombud ska finnas.

I nformations- och förhandli ngsskyld ighet enligt MBL

6 $ Viktigare organisationsftirändringar omfattas av informations- och
förhandlingsskyldighet enligt lag om medbestämmande i arbetslivet. Förändringar i
verksamheten kan därmed både omfattas av arbetsmiljösamverkan och MBL.

Giltighetstid

7 $ Avtalet gäller fr.o.m. 2018-01-01 och tillsvidare under Villkorsavtal-
T/Villkorsavtal (Seko, OFR/S) giltighetstid och ersätter Lokalt arbetsmiljöavtal
1993-07-01 . Tillämpningen kan dock anstå till dess att de lokala
skyddskommittéerna på fakultetsnivå inrättats dock senaste till den 1 augusti 2018.

Avtalet kan sägas upp skriftligen under sin giltighetstid med en ömsesidig
uppsägningstid om tre månader.


