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Övergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås 2019-2020 (Ersätter handlingsplan dnr: 247-17) 

Utifrån högskolans lokala arbetsmiljöavtal (dnr: 471-170) har centrala arbetsmiljökommittéen (C-AMK) en viktig funktion i att följa upp, föreslå åtgärder samt 
återrapportera till rektor i arbetsmiljöfrågor. 
Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift för högskolans ledning, medarbetare och studenter. Genom att arbetsmiljöaspekterna beaktas och integreras 
i högskolans verksamhet skapas och utvecklas den goda arbets- och studiemiljö som är en viktig grund för högskolans framtid.  
Till grund för arbetsmiljöarbetet ligger också högskolans arbetsmiljöpolicy samt högskoleövergripande mål vilka fastställs för en treårsperiod.  
Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kvalitetssäkring av arbetsmiljöverksamheten och innebär 
planering, ledning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 
 
Åtgärd Beskrivning av åtgärd Initieras  Ansvarig Resurser Klart datum Uppföljning 
       
Översyn av befintlig 
central organisation 
samt styrdokument 
för 
arbetsmiljöarbetet 

Med anledning av ny rektor ge hen 
förutsättningar att påverka och organisera 
högskolans övergripande arbetsmiljöarbete 

Ordf. C-
AMK 

Rektor  190630  

Nya arbetsmiljömål  
2019-2021 
 

Följa upp arbetet som sker på akademi- och 
enhetsnivå utifrån fastställa målområden. 
Målområdena är:  
Målområde 1: God hälsa och välbefinnande 
Målområde 2: Lika villkor 
Målområde 3: Chef och ledarskap 

C-AMK Rektor 
 

 191231  

Medarbetarenkät 
 

Enligt beslut fortsätter arbetet med 
medarbetarenkät med upphandlad 
leverantör, Springlife.  
Omgång två innebär att enkät går ut i mars 
2019. Enkätresultatet redovisas för 
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högskolans ledning, respektive akademi och 
enhet samt i C-AMK senast maj. 
Varje akademi/enhet har sedan, liksom 
tidigare omgång, att utifrån resultat ta fram 
en handlingsplan med åtgärder och 
rapportera i verktyget SOL senast 190831. 
 
 
Åtgärd: C-AMK har att för rektor föreslå 
gemensamma högskoleövergripande 
aktiviteter om behov av detta framkommer 
av enkätresultatet. 
 

Förvaltnings-
chef/Enhetsc
hef) 

enkät-
resultat) 

Systematiskt 
brandskyddsarbete 
 

C-AMK har att följa upp arbetet och vara ett 
stöd och att sprida kunskap och information 
om arbetet. Återrapportering ska ske 
återkommande.  

C-AMK Chef Campus 
och 
Hållbarhet 

   

Skyddsronder Översyn av modeller för olika former av 
skyddsronder och till det kopplade rutiner 

HR i 
samarbet
e med 
skyddso
mbud 
och 
student 

C-
AMK/Rektor 
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191231  

Ledarskapsutbildnin
g i arbetsmiljö 

För att ge chefer förutsättningar för att verka 
enligt högskolans arbetsmiljöpolicy krävs att 
de får utbildning. 
 
 Åtgärd: HR planerar och genomför 
utbildningen för samtliga chefer under våren 
2019. 

HR HR/Rektor Iknow –
utbildn.
modul 
samt 
worksho
p 

190630  



  
 
 
  

Framtagande av 
nyckeltal och 
förbättrad 
sjukstatistik 

Redan i dag har vi skyldighet att rapportera. 
Det finns ett behov att ytterligare förbättra 
detta för intern uppföljning och eventuella 
åtgärder.  
En av förutsättningarna för detta är att 
tvåstegsautentisering fungerar för 
högskolans sjukfrånvaro- och 
rehabiliteringsverktyg Adato.  

HR/IT HR  Företags
hälsovår
den 

190630  

Uppföljning och 
avrapporteringar 
 

Utifrån ny modell för återrapportering ska 
respektive akademi/enhet återrapportera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som sker.  
 
Åtgärd: Utifrån sammanställningar ska C-
AMK återrapportera till rektor gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som sker i 
organisationen. 
 

C-AMK Akademichef 
Förvaltnings-
chef 
Enhetschef 

 Februari 
2020 

 

       
 
Förutom detta arbete ska C-AMK följa övriga åtaganden som framgår av det lokala arbetsmiljöavtalet. 
 
Handlingsplanen är framtagen i samråd med den centrala arbetsmiljökommittén för högskolan. Handlingsplanen kommer att uppdateras under året.  
 
Besluts datum: 20190211 
 
 
 
Mats Tinnsten  
Rektor 



  
 
 
  
 

 


