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Inledning
Högskolan i Gävle strävar efter att främja en god arbets- och studiemiljö för medarbetare
och studenter. Genom en tydlig organisering av arbetsmiljöarbetet skapas förutsättningar
för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöarbetet är allas ansvar och ett område där det är viktigt att alla bidrar till en
god arbets- och studiemiljö, såväl medarbetares som studenter.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ses som en ständigt pågående process med
fokus på att främja och förebygga men, samtidigt med risk- och konsekvenstänkande
samt att uppmärksammade nödvändiga åtgärder vidtas så snart det är praktiskt möjligt.
Vid Högskolan i Gävle finns fyra skyddsområden upprättade, ett för respektive akademi
och ett för den högskolegemensamma administrationen, inkl. biblioteket och rektors
kansli.
Akademichef/avdelningschef har inom ramen för rektors/förvaltningschefs/akademichefs
fördelning av arbetsmiljöuppgifter ansvar för arbetsmiljöarbetet på akademi/motsvarande
för både personal och studenter. För att chef skall kunna leva upp till detta ansvar kan en
vidare fördelning av arbetsmiljöuppgifter behöva göras till personal i arbetsledande
ställning. Detta förutsätter att fördelningen är skriftlig samt att mottagaren har den
kunskap som krävs för uppgiften. Akademichef/avdelningschef har dock alltid det
övergripande ansvaret och måste följa upp att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt.
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Skyddskommitté
Vid Högskolan finns en Skyddskommitté som sammanträder fyra gånger per år.
Skyddskommittén har följande sammansättning:
-

Rektor (ordförande)
Förvaltningschef
Akademichefer (3)
Bibliotekschef
HR-chef
Huvudskyddsombud
Skyddsombud (4)
Fackliga representanter (2)
Studerandeskyddsombud (2), utses av Gefle studentkår

Sekreterare - Rektors sekreterare
Andra befattningshavare kan adjungeras till skyddskommittén efter särskilt rektors beslut.
Avdelningschef för Avdelningen för Infrastruktur och Avdelningschef för Avdelningen
för Utbildningsstöd är återkommande föredragande tjänstemän. Vid behov kan andra
föredragande förekomma.

Skyddskommitté behandlar övergripande och principiella frågor kring arbetsmiljöarbetet
vid Högskolan. Skyddskommittén behandlar frågor om:
-

Företagshälsovård (anställda vid HiG)
Handlingsplaner rörande arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 2 a §
Planering av nya eller ändring av befintliga lokaler, arbetsprocesser,
arbetsmetoder och av arbetsorganisationen
Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället (anställda vid
HiG)
Studenternas arbetsmiljö
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Arbetsmiljögrupp
Vid Högskolan finns en Arbetsmiljögrupp för respektive skyddsområde.
Arbetsmiljögruppen sammanträder fyra gånger per år.
Arbetsmiljögruppen har följande sammansättning:
-

Akademichef/förvaltningschef (ordförande)
Avdelningschefer
Skyddsombud
Personalspecialist

Andra befattningshavare kan adjungeras till arbetsmiljögruppen vid behov.

Arbetsmiljögruppen behandlar frågor om:
-

Upprättande av handlingsplan
Uppföljning av handlingsplan
Genomgång av situationen på arbetsplatsen utifrån det arbetsmiljöarbete som
bedrivs
Bidrar arbetsmiljön till att verksamhetens mål uppfylls
Motsvarar lokaler och övrig utrustning verksamhetens behov och
arbetsmiljömässiga krav
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Arbetsmiljögrupp för studenter
Vid Högskolan finns en arbetsmiljögrupp för studenter som sammanträder sex gånger per
år.
Arbetsmiljögruppen för studenter har följande sammansättning:
-

Avdelningschef för UBS (sammankallande)
Studentombud vid Gefle studentkår
Studerandeskyddsombud (2), utses av Gefle Studentkår
Representant för Biblioteket (1), utses av Bibliotekschef
Representant för akademier (2), utses av akademichef
Representant för UBS (2), utses av chef för UBS
Representant för Infra (1), utses av chef för Infra

Arbetsmiljögruppen behandlar frågor om:
-

Upprättande av handlingsplan
Uppföljning av handlingsplan
Genomgång av situationen i studiemiljön utifrån det arbetsmiljöarbete som
bedrivs
Lokaler och övrig utrustning för studenternas behov i studiesammanhang och
arbetsmiljömässiga krav

Bilaga 1

Hantering av skyddsområden vid HiG
Vid Högskolan i Gävle finns fyra skyddsområden upprättade, ett för respektive akademi
och ett för den högskolegemensamma administrationen, inkl. biblioteket och rektors
kansli.
Personalorganisationerna utser ett skyddsombud för de fyra skyddsområdena,
akademierna samt den högskolegemensamma administrationen, inkl. biblioteket och
rektors kansli. Ett av ombuden skall utses till huvudskyddsombud för att samordna
skyddsombudens verksamhet.
Centrala medel finanserar 20 procent av skyddsombudens och huvudskyddsombudets
verksamhet.

