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Arbetsmiljöpolicy
Människor ska växa på Linnéuniversitetet. Arbetsmiljön ska vara välkomnande och
utvecklande för såväl arbetstagare som studenter. Alla ska möta varandra med
respekt och verka för en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö. Vi ska
skapa den goda arbetsplatsen.
Arbetsmiljöpolicyn är en viktig del för verksamheten och bidrar till
Linnéuniversitetets attraktiva kunskapsmiljöer.
Detta innebär att
 alla bidrar till ett respektfullt, inkluderande och kvalitetsskapande klimat
 alla medverkar till en säker och sund arbetsmiljö
 alla skaffar den kunskap och deltar i de utbildningar de behöver för att
kunna arbeta säkert
 alla får hjälp av chefer, skyddsombud eller studerandeskyddsombud med att
åtgärda arbetsförhållanden som inte är hälsosamma
 ingen ska utsättas för kränkande särbehandling.
Arbetstagare med chefsuppdrag har ett särskilt arbetsmiljöansvar, vilket innebär att
 de ska ha kompetens, resurser och befogenheter att kontinuerligt förbättra
arbetsmiljön på sin enhet
 de ska beakta arbetsmiljöfaktorer inför de beslut som fattas
 de ska organisera verksamheten så att kommunikation underlättas och att
arbetstagare och studenter ges inflytande och delaktighet
 de ska samverka med skyddsombud och studerandeskyddsombud i det
förebyggande, undersökande, åtgärdande och uppföljande
arbetsmiljöarbetet
 de ska undersöka och riskbedöma arbetsmiljökonsekvenser inför
förändringar i samråd med skyddsombuden
 de ska rapportera tillbud och arbetsskador i samråd med skyddsombuden så
att risker utreds och åtgärder vidtas
 de ska väga in arbetsmiljöfaktorer vid fördelning av arbetsuppgifter och
särskilt beakta det gränslösa arbetet.
Arbetsgivare, arbetstagare och studenter ska samverka i arbetet med att utveckla
goda arbetsförhållanden. Detta innebär att
 samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och studenter ska vara en
naturlig del i linjeorganisationen
 institutioner, fakulteter och andra enheter ska ha tydliga rutiner för
samverkan
 arbetstagarnas och studenternas organisationer ska utse skyddsombud som
företräder arbetstagare respektive studenter i frågor om arbetsmiljö
 chefer, skyddsombud och studerandeskyddsombud ska tillsammans
förebygga olyckor och ohälsa genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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