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Liten lathund för studentarbetsmiljöombud (SAMO) 
och deras samarbete med universitetets personal  
 

 
 
Vem gör vad? 
Rektor har huvudansvaret. Rektor har fördelat uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till dekaner, prefekter och avdelningschefer eller 
motsvarande, som får ansvar för att det finns goda förutsättningar för 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  Det är alltså prefekter eller motsvarande med 
arbetsledande funktion i den lokala miljön som har ansvaret för det konkreta 
arbetsmiljöarbetet. Studenter och anställda deltar i arbetsmiljöarbetet genom att 
lämna synpunkter och de som utses till arbetsmiljöombud (AMO) och 
studentarbetsmiljöombud (SAMO) ska vara med vid planering och undersökning 
av arbetsmiljön. 
 
Utgångspunkten i studenternas studiemiljöarbete måste ligga i att studiemiljön 
är universitetets ansvar - studenterna och studentkåren ska DELTA. Bedriver 
universitetet inget systematiskt arbetsmiljöarbete för anställda och studenter så 
bryter de mot lagen.  

Ur POLICY FÖR STUDENTINFLYTANDE  
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 

Antagen av universitetsstyrelsen 2002-12-16 
 
Studentinflytande i arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljöfrågorna skall ses som en integrerad del av 
kvalitetsarbetet vid Göteborgs universitet och är en gemensam 
angelägenhet för universitetet och dess studenter. Universitetet 
ansvarar för studenternas arbetsmiljö och skall arbeta för att 
förbättra studenternas totala situation. En god arbetsmiljö är en 
viktig förutsättning för framgångsrika studier och ett aktivt 
deltagande i utbildningen. Studenterna har därför rätt till 
representanter som tar tillvara deras intressen i dessa frågor.  
 
Studentarbetsmiljöombud skall av universitetet erbjudas 
arbetsmiljöutbildning med praktisk inriktning. 
Studentarbetsmiljöombuden medverkar i bevakandet av 
arbetsförhållandena inom sitt arbetsmiljöområde med avseende 
på fysiska och psykosociala faktorer och stödjer och 
uppmuntrar studenternas aktiva deltagande i övervakandet av 
arbetsmiljön. Universitetet skall verka för att 
studentarbetsmiljöombuden kan verka på samma villkor som 
arbetsmiljöombud utsedda av personalorganisationerna. 
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SAMO och samarbete  
Tanken är att SAMO ska arbeta tillsammans med sin studentkår och den/dem 
som ansvarar för arbetsmiljöfrågor där. Hur man väljer att organisera detta 
arbete beror på studentkårens organisation, och därmed kan man som SAMO 
arbeta tillsammans med t.ex. studentkårens styrelse eller studentkårens 
ämnesgrupp/er, utbildningsråd, utskott eller sektioner. Som SAMO ska man ha 
ett gott samarbete med institutionens prefekt/motsvarande, institutionens 
arbetsmiljöombud (AMO), lokalvårdspersonalen och lärare.  
 
Som SAMO ska man kunna lämna studenternas synpunkter till sina 
samarbetspartners. Hur man gör detta bestämmer SAMO tillsammans med de 
man har kontakt med. Man kan maila över synpunkter regelbundet, höras över 
telefon regelbundet eller träffas vid tillfälle.  
 
Studentkårens SAMO ska inbjudas att delta i de arbetsmiljöronder som ska 
genomföras på institutionen två gånger om året. Arbetsgivaren har ansvar för 
ronderna, och för att bjuda in SAMO. På arbetsmiljöronderna ska protokoll föras, 
vilka ska ligga som underlag för institutionens handlingsplan. Som SAMO flaggar 
man genom sina synpunkter för behövliga åtgärder i studiemiljön, utan att för 
den skull ha ansvar för att åtgärder ska finansieras eller hur åtgärder ska 
genomföras.  
 
Kontakt 
I Göteborgs universitets Arbetsmiljöhandbok 
http://www.fa.adm.gu.se/arbetsmiljo/arbetsmiljohandboken/ 
hittar du kontaktuppgifter till universitetets arbetsmiljöombud, skyddsingenjör 
och arbetsmiljöingenjör samt till den centrala och de lokala 
arbetsmiljökommittéerna.  
 
Under länken  
http://www.fa.adm.gu.se/digitalAssets/1007397_forteckning070630.pdf 
hittar du bland annat information om ansvariga prefekter/motsvarande.  
 


