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Förord: Den hållbara arbets- och studieplatsen  
Högskolan i Borås ska vara en hållbar arbets- och studieplats. Den hållbara arbets- och 
studieplatsen tar sin utgångspunkt i högskolans arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljölagstiftningen 
och arbetet med lika villkor, värdegrundsarbetet och hållbarutveckling. Som grund finns 
också Högskolelagen kap 1 §5, om främjande av en hållbar utveckling i verksamheten, och 
FN:s 17 mål för hållbar utveckling. 

 
Högskolans arbetsmiljöpolicy (Dnr 734-17) 
Genom att bli en hållbar arbets- och studieplats kan Högskolan i Borås bli en attraktiv 
arbetsgivare och ett förstahandsval när blivande studenter söker utbildning. 
 
Arbetsmiljöpolicy 
Målsättningen är att Högskolan i Borås ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett 
förstahandsval när blivande studenter söker utbildning. Verksamheten kännetecknas av 
öppenhet, nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet.  
Policyn tar sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
diskrimineringslagen. Den ligger till grund för framtagandet av högskoleövergripande mål för 
arbetsmiljöarbetet och årlig handlingsplan samt nedbrutna lokala mål och handlingsplaner 
som är anpassade efter varje akademi/enhet.  
Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, 
utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet och motverka ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden för såväl medarbetare som studenter. Arbets- och 
studieförhållanden ska i möjligaste mån anpassas till människors olika fysiska och psykiska 
förutsättningar och ta fasta på att alla ska kunna delta på lika villkor. En god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska känna trivsel och arbetsglädje och 
därmed kunna nå goda resultat i arbete och studier.  
I högskolans arbetsmiljöarbete är lagkrav och andra krav en miniminivå och arbetet ska 
fokusera på ständig förbättring. Arbetsmiljöarbetet ska utgöra en naturlig del av den dagliga 
verksamheten och bedrivas proaktivt och systematiskt för att ohälsa, risker och olycksfall ska 
förebyggas. För att synliggöra hur väl arbetsmiljöarbetet bedrivs ska fysiska skyddsronder 
och en större medarbetar- och studentundersökning genomföras med jämna mellanrum. 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och företräds av cheferna. Innan 
arbetsmiljöuppgifter fördelas till chef ska denne ha genomgått arbetsmiljöutbildning. 
Arbetsgivaren ska se till att förutsättningarna finns för att omsätta dessa kunskaper i 
praktiken. Medarbetare och studenter företräds av skyddsombud, men alla är skyldiga att 
aktivt delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att uppmärksamma risker 
och brister. Varje chef, medarbetare och student ska ta ett personligt ansvar för den 
gemensamma arbetsmiljön och själv vara ett föredöme för att bidra till ett positivt 
arbetsklimat. 
 
Lika villkor 
Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och 
har som övergripande mål att alla individer; sökande, studenter och anställda, ska ha lika 
villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt 
ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Lika villkor 
innefattar samtliga delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet och ingår i 
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högskolans kvalitetsarbete som innebär att systematiskt utveckla och bedriva verksamheten.  
Lika villkorsarbetet samordnas med högskolans arbete för hållbar utveckling och med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att diskutera och samverka kring kartläggning, analys 
och aktiviteter utifrån dessa olika aspekter är nödvändigt för att skapa en helhetssyn kring lika 
villkor och dess betydelse för en hållbar utveckling och för en god arbetsmiljö. 
Arbetet för lika villkor tar utgångspunkt i Högskolelagen samt i högskolans övergripande mål 
för lika villkorsarbetet som finns angivna i Policy för lika villkor (dnr 847-12).  Det 
systematiska arbetet innefattar dels likabehandling av studenter, i enlighet med 
Diskrimineringslagens krav på högskolan som utbildningsanordnaren, dels jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet för anställda i enlighet med Diskrimineringslagens krav på Högskolan som 
arbetsgivare. Högskolans lika villkorsarbete styrs även av Förordning (2001:526) om de 
statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. 
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Lika-villkor/ 
 
Chefs- och ledarskap 
Högskolan står dagligen inför utmaningar när det gäller att upprätthålla och utveckla 
verksamhetens kvalitet och effektivitet. För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt 
att ha ett väl utvecklat chefs- och ledarskap. De statliga verksamheterna är kunskapsintensiva 
och uppdraget ofta komplext. Högskolans medarbetare har god kompetens med krav på både 
självbestämmande och frihet i arbetet. Det ställs därför stora krav på att arbetsgivaren kan 
skapa samklang mellan uppdraget, verksamhetens behov och medarbetarnas synsätt, kunskap 
och erfarenheter. Det gäller inte minst när uppdraget och verksamheten förändras. 
 

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Lika-villkor/
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Måldokument 2019-2021 
Inledning och avgränsning 
Högskolans arbetsmiljöarbete utgår från arbetsmiljölagen och berörda arbetsmiljöföreskrifter 
och från högskolans arbetsmiljöpolicy. I arbetsmiljöföreskriften 2015:4 framgår att 
arbetsgivaren ska ha tydliga mål för arbetsmiljöarbetet med betoning på social- och 
organisatorisk arbetsmiljö. I detta måldokument presenteras de arbetsmiljömål som 
högskolan har fastställt för perioden 2019-2021. Arbetsmiljömålen 2019-2021 omfattar hela 
högskolan och inkluderar även studenternas arbetsmiljö. Studentinflytandet är säkerställt och 
inkluderas i arbetsmiljöarbetet genom representation i högskolans arbetsmiljökommittéer. 
 
Utgångspunkter för fastställande av mål 
Viktiga styrdokument för målarbetet har varit högskolans arbetsmiljöpolicy, policy för lika 
villkor och policy för hållbar  utveckling, högskolor och universitet har ett särskilt ansvar 
enligt Högskolelagen kap 1 §5, att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling vilket också  
inkluderar medarbetarnas och studenternas arbetsmiljö. 

 
Högskolans målarbete påverkas också av FN:s nya globala hållbarhetsmål, se bild nedan. 
Dessa mål kommer att vägleda policys och finansiering på global nivå de kommande 15 åren, 
och därmed också högskolans verksamhet. FN:s 17 mål speglar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling och dessa mål är samtidigt beroende av och överlappar varandra. Den stora 
utmaningen för högskolan blir att implementera målen i verksamheten. 
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Det högskolegemensamma arbetsmiljömålet är att högskolan ska 
vara en hållbar arbets- och studieplats. 
Det högskolegemensamma målet delas in i tre målområden; god hälsa och välbefinnande, lika 
villkor respektive chefs- och ledarskap.  

 
Högskolegemensamma aktiviteter  
Högskolegemensamma aktiviteter redovisas i en högskoleövergripande handlingsplan för 
arbetsmiljö som uppdateras årligen. I övrigt regleras ansvarsfördelningen i högskolans 
lokala arbetsmiljöavtal med dnr: 441-17. 

 
Lokala handlingsplaner 
Högskolans akademier och enheter ansvarar för att utifrån det högskolegemensamma 
målet, målområden och verksamheternas behov redovisa sina aktiviteter inom respektive 
område. Detta görs i respektive handlingsplan för arbetsmiljö. 
 
Uppföljning och rapportering 
Uppföljning av resultat och aktiviteter sker löpande och årligen i arbetsmiljökommittéer och 
ledningsråd. Inrapportering sker också vid den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

 
Budget 
Aktiviteter kopplade till mål finansieras inom ramen för respektive verksamhets budget och 
vid behov av rektors strategiska medel när det gäller högskolegemensamma aktiviteter.

http://www.hb.se/Global/HB%20-%20externt/Dokument/Lokalt%20arbetsmilj%c3%b6avtal%20vid%20H%c3%b6gskolan%20i%20Bor%c3%a5s%202014-10-20.pdf
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Högskolan i Borås ska vara en hållbar arbets- och studieplats 
Högskolans arbetsmiljöpolicy beskriver en hållbar arbets- och studieplats på 
följande sätt. 
”Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, 
utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet och motverka ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden för såväl medarbetare som studenter. Arbets- och 
studieförhållanden ska i möjligaste mån anpassas till människors olika fysiska och psykiska 
förutsättningar och ta fasta på att alla ska kunna delta på lika villkor. En god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska känna trivsel och arbetsglädje och 
därmed kunna nå goda resultat i arbete och studier.” 
 
För att nå målet om en hållbar arbets- och studieplats har högskolan valt följande målområden 
att arbeta med under perioden 2019-2021.  

1. Målområde: God hälsa och välbefinnande 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential 
och att bidra till högskolans utveckling. (FN:s tredje globala hållbarhetsmål om god hälsa och 
välbefinnande.) 

Aktiviteter 2019-2021 
1. Respektive akademi och enhet ska kartlägga och implementera förbättringsinsatser 

utifrån genomförd medarbetarundersökning. 
2. Respektive akademi och enhet ska kartlägga och implementera förbättringsinsatser 

utifrån genomförd studentbarometer. 
3. Respektive akademi och enhet ska arbeta aktivt med handlingsplanerna för 

arbetsmiljö och redovisa aktiviteterna i arbetsmiljökommittéerna. 
 

2. Målområde: Lika villkor  
Högskolan är i enlighet med diskrimineringslagens krav skyldig att arbeta med aktiva åtgärder 
(fr o m 1 januari 2017). Arbetet ska dokumenteras (dokumentationen ersätter tidigare krav på 
handlingsplan). Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 
verksamhet motverka diskriminering eller på annat sätt verka för lika rättigheter och 
möjligheter. De nya bestämmelserna innebär bland annat att arbetsgivaren ska genomföra ett 
fortlöpande arbete i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. 
 
I arbetet med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare ska följande områden beaktas: 
antagnings- och rekryteringsförfarande, undervisningsformer och organisering av utbildningen, 
examinationer och bedömningar av studenters prestationer, studiemiljö samt möjligheter att 
förena studier med föräldraskap. 
 
I arbetet med aktiva åtgärder som arbetsgivare ska följande områden beaktas: 
arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 
rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att 
förena arbete och föräldraskap.  

Aktiviteter 2019-2021 
1. Respektive akademi och enhet ska undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och 

utvärdera de aktiva åtgärder som krävs som utbildningsanordnare i enlighet med 
diskrimineringslagens krav.  

2. Respektive akademi och enhet ska undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och 
utvärdera de aktiva åtgärder som krävs som implementera aktiva åtgärder som arbetsgivare i 
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enlighet med diskrimineringslagens krav. 
 

3. Målområde: Chefs- och ledarskap 
Högskolan står dagligen inför utmaningar när det gäller att upprätthålla och utveckla 
verksamhetens kvalitet och effektivitet. För att åstadkomma goda arbetsresultat i samklang 
med en god och hållbar arbetsmiljö är det viktigt att ha ett väl utvecklat chefs- och ledarskap 
på högskolan. 
 
 Aktiviteter 2019-2021 
1. Högskolan ska erbjuda ett högskoleövergripande introduktionsprogram och kontinuerligt 

chefsprogram/ledarskapsprogram för högskolans chefer. 
2. Samtliga akademier och enheter ska kartlägga och implementera förbättringsinsatser 

inom chef- och ledarskap utifrån verksamhetens behov. 
 

 
Uppföljning av aktiviteter, se bilaga 
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Bilaga – uppföljning av aktiviteter  
Samtliga aktiviteter redovisas i respektive verksamhets handlingsplan för arbetsmiljö och 
följs upp i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 
Målområde: God hälsa och välbefinnande 
1. Redogör för vilka förbättringsinsatser som är implementerade utifrån genomförd 

medarbetarundersökning. 
2. Redogör för vilka förbättringsinsatser som är implementerade utifrån genomförd 

studentbarometer. 
3. Respektive akademi och enhet redovisar aktiviteterna löpande i 

arbetsmiljökommittéerna och en sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet redovisas årligen. 

 
Målområde: Lika villkor  
1. Redogör för vilka aktiva åtgärder som utbildningsanordnare som akademin eller enheten 

genomfört i den årliga sammanställningen av arbetsmiljöarbetet. 
2. Redogör för vilka aktiva åtgärder som arbetsgivare som akademin eller enheten genomfört i  

den årliga sammanställningen av arbetsmiljöarbetet. 
 
Målområde: Chefs- och ledarskap 
1. Redogör för vilka aktiviteter inom chefskap/ledarskap som akademin eller enheten 

genomfört i den årliga sammanställningen av arbetsmiljöarbetet. 
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