
 

 
 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 
Centrala arbetsmiljökommittén, K TG 
 
 

 
1995-01-25 
D nr F8 288/95 

 
 
 

 
Anvisningar för arbetsmiljörondverksamheten vid Göteborgs universitet 
(Ersätter tidigare anvisningar 1985-07-22) 
 
Inledning 
Enligt lokalt arbetsmiljöavtal vid Göteborgs universitet skall arbetsmiljöronder 
genomföras minst två gånger per år. Universitetet har infört benämningen arbetsmil-
jörond i stället för skyddsrond. Avsikten är bl.a. att markera en helhetssyn på ar-
betsmiljön och att ronderna inte bara innefattar de fysiska utan även de psykosociala 
aspekterna på arbetsmiljön. 
 
Här redovisade anvisningar följer "Checklista för arbetsmiljön" som utarbetats av 
statliga sektorns arbetsmiljönämnd (SAN). 
 
Arbetsmiljörondens syfte 
Ett viktigt syfte med arbetsmiljöronder är att identifiera risker och undersöka pro-
blem på arbetsplatsen. Arbetsmiljöronder kan härigenom användas som ett av ar-
betsgivarens instrument för att kontrollera arbetsmiljön. De ger då ett bra underlag 
vid upprättande av handlingsplan enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om 
internkontroll av arbetsmiljön. För att arbetsmiljöronderna skall bli effektiva måste 
de anpassas till förutsättningarna på respektive institution/avd. Arbetsmiljöronder 
skall främst vara ett komplement till den löpandeverksamheten. 
 
Ansvarsfördelning 
Arbetsgivaren har, som en del i sitt totala ansvar för arbetsmiljön, även ansvaret för 
att arbetsmiljöronder genomförs och för att åtgärder vidtas. I detta ansvar ligger ock-
så att medverka och vara aktiv i arbetsmiljöronder och att se till att arbetsmiljöron-
derna på arbetsplatsen genomförs i enlighet med de instruktioner och avtal som 
finns vid universitetet. 
 Vid arbetsmiljöronder skall också arbetsmiljöombudet vid respektive arbetsmiljö-
område delta samt studentarbetsmiljöombud ifall det berör studenternas verksam-
het. Arbetsmiljöombudets uppgift är att aktivt bevaka förekommande arbetsmiljö-
problem inom arbetsmiljöområdet och att påtala dessa vid arbetsmiljörond om de 
inte åtgärdas i annan ordning. 
 
Planering är viktig 
För att arbetsmiljöronderna skall fungera effektivt är det nödvändigt att man har 
tänkt igenom dem i stort och att arbetsmiljöronderna förbereds, genomförs och följs 



upp på ett systematiskt sätt. 
 
I planeringen av arbetsmiljörond bör ingå att bedöma vilka ytterligare personer inom 
institutionen eller externa experter (t.ex. personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor 
centralt, inköp eller personal från företagshälsovården) som bör medverka vid ron-
den för att olika problem skall bli allsidigt belysta och effektivt behandlade. 
 
Arbetsmiljörondens genomförande 
Initiativ till genomförande av arbetsmiljörond ligger på prefekts/motsv. ansvar. 
 Arbetsmiljörond kan bli effektivare om den görs utifrån en checklista (se Checklista 
för arbetsmiljörond, SAN september 1994). Den bör kompletteras med punkter som 
är specifika och viktiga för de institutioner/avd. där ronden genomförs. 
 
Arbetsmiljöprotokoll 
I samband med arbetsmiljörond skall protokoll upprättas (se bif. blankett). 
Av detta bör bl.a. framgå följande uppgifter: 
 
* Vilka som deltagit i arbetsmiljöronden 
 
* Vilka arbetsplatser/utrymmen som omfattas av arbetsmiljöronden. 
 
* Arbetsmiljöproblem som uppmärksammats jämte orsaker till att problem uppstått. 
 
* Förslag till åtgärder eller/och angivande av hur frågan bör hanteras. 
Datum för när åtgärder ska vara genomförda om möjligt efter kontakt med den/de 
som skall svara för genomförandet. 
 
* Befattning/funktion/person som ska följa upp ärendets fortsatta hantering. 
 
* Andra noteringar av betydelse för frågans fortsatta hantering. 
 
Det bör observeras att prefekt/motsv. är ansvarig för innehållet i arbetsmiljöproto-
kollet. 
 
Handlingsplan 
Arbetsmiljöprotokollet är ett bra underlag för framtagande av den handlingsplan 
som skall upprättas enligt föreskrifterna om internkontroll av arbetsmiljön. 
 
En kopia av handlingsplanen skall sändas till berörd lokal arbetsmiljökommitté (de 
lokala arbetsmiljökommittéerna skall med stöd av institutionernas handlingsplaner 
utarbeta ett handlingsprogram för det övergripande arbetsmiljöarbetet inom respek-
tive arbetsmiljöblock). 
 
Silas Gustafsson 
ordförande centrala arbetsmiljökommittén 
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