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Inledning 
Arbetsmiljöpolicyn syftar till att säkerställa och att skapa kontinuitet i arbetsmiljöarbetet i 
Göta studentkår. En god arbetsmiljö ligger till grund för att personal och personer på 
heltidarpositioner på Göta studentkår ska känna sig trygga och trivas på arbetet.  

Det är centralt att varje ny grupp av personer på heltidarpositioner får en grundlig 
genomgång av policyn samt det systematiska arbetsmiljöarbetet för att en god 
arbetsmiljö ska kunna uppnås. 

Personalen har en viktig roll i att se till att arbetsmiljöarbetet får en kontinuitet, och har 
därför ansvar för det under överlämningen till en ny grupp av personer på 
heltidarpositioner. Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ligger dock på kårledningen.  

Policy 
I Göta studentkår jobbar personer på heltidarpositioner och personal tillsammans för att 
ha en utvecklande och tillfredsställande arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utgår ifrån det behov som organisationen har och inkluderar, men begränsas inte till: 

> Arbetsmiljörond av den fysiska arbetsplatsen 
> Medarbetar- och arvoderadesamtal där arbetsmiljöfrågor inkluderas 
> Återkommande diskussioner på personalmöten och ledningsråd 
> Genomgång av checklista för arbetsmiljö hos Göta studentkår till all ny personal 

och personer på heltidarpositioner 
> Att olyckor och tillbud rapporteras så att åtgärder kan vidtas 
> En årlig enkät om den fysiska, psykosociala samt den organisatoriska arbetsmiljön 
> Uppföljning av frånvarostatistik 
> Möjlighet till att genomföra genomgångar av ergonomi på arbetsplatsen 
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> Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Hur policyn uppnås 
Samtliga personer på heltidarpositioner och personal har ett gemensamt ansvar för att 
arbetsmiljöpolicyn följs. Det huvudsakliga koordinerande arbetet tillfaller dock 
kårledningen, som ska säkerställa att ingen punkt i policyn glöms bort eller nedprioriteras.  

Eftersom Göta studentkårs heltidarpositioner är spridda på olika arbetsplatser är det också 
viktigt att se till att arbetsmiljön är god på samtliga kontor. 

Det är viktigt att det finns ett öppet klimat på Göta studentkår där samtliga personer på 
heltidarpositioner samt personal känner sig trygga att påpeka brister i arbetsmiljön utan 
att det påverkar negativt.  

Om policyn 
Göta studentkårs arbetsmiljöpolicy samverkar med Göta studentkårs Heltidarpolicy, 
Likabehandlingspolicy samt Personalpolicy.  

 


