
  

    
  Verksamhetsstöd 

HR-avdelningen    2022-01-05    Dnr 003-22 

 
 

Handlingsplan för Högskolan i Borås 2022 för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Ersätter handlingsplan dnr:164-21) 

Utifrån högskolans lokala arbetsmiljöavtal (dnr: 1018-20 ) har centrala arbetsmiljökommittén (C-AMK) en viktig funktion i att planera och organisera 

arbetsmiljöarbetet, 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 högskolan nu och i framtiden.  

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. 
 

Aktivitet Beskrivning av aktivitet Initieras Ansvarig Klart datum Uppföljning (juni/dec 2022) 
Handlingsplan för HB 

för det SAM 2022 

 

Utifrån uppföljning av Ha-plan 2021 ta 

fram ny Ha-plan för 2022 

HR Rektor Jan 2022 

 

C-AMK  

3 febr 

 

 

AM-mål  Följa upp AM-Mål 2022-2024 HR Rektor Dec 2022  

 

SAM årshjul 2022  HR HR 

 

Jan 2022 

 

C-AMK  

3 febr 

 

Digitalt system för 

anmälan av 

arbetsskador och tillbud 

(LISA/IA). (Krav i 

inspektions-meddelande 

från Arbetsmiljöverket) 

 Utbildning chefer och skyddsombud 

 Information på lednings-möten, hemsidan 

och i manualer. 

 Information och användarmanualer för 

anställda om att och hur arbetsskade- och 

tillbudsanmälan görs. 

HR 

  

HR Mars 2022  



  
 

 Statistik för arbetsskador och tillbud 

sammanställs två ggr per år och redovisas 

på C-AMK och L-AMK 

 Rutin för informationsöverföring mellan 

C-AMK och L-AMK i syfte att synliggöra 

risker som kan förekomma inom alla 

skyddsområden.  

Kränkande 

särbehandling 
 Genomföra 

HB-övergripande handlingsplan utifrån 

riskundersökning MA-enkät 2021 (krav 

AMV inspektion 12 okt 2021). 

 Förankra Rutin vid kränkande 

särbehandling - Medarbetare 

HR Akademichefer 

verksamhetschef

enhetschefer 

 

 

HR 

Löpande utifrån 

handlingsplan 2022 

 

Ny AM-struktur på 

hemsidan 

Ny struktur 

Omarbetning av alla info-sidor 

HR HR Maj 2022  

AM för anställda Central introduktion för nyanställda 

Digital SAM-utb för nyanställda 

HR HR Introduktionsdagar 

2022 

 

AM för studenter Ny struktur student/studiemiljö 

Info vid introduktion ny student 

HR HR/Kommunika

tion 

Maj infö Introduktion 

hösten 2022 

 

Fördelning av AM-

uppgifter 

Årlig översyn HR Rektor Februari 2022  

Rutin för uppföljning 

av verksamheternas 

arbetsmiljöarbete 

Rutin för årlig uppföljning och 

redovisning av verksamheternas 

arbetsmiljöarbete. 

HR HR Okt 2022 

 

C-AMK okt 2022 

 

 

Rektor 

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:  

 

 

 

Mats Tinnsten  


