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InledningInledningInledningInledning    
 
Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är studentrepresentanter som 
påverkar arbetsmiljön för studenter och doktorander genom att bevaka 
att universitetet vidtar tillräckliga insatser på området. SAMOs bevakar 
att både insatser som främjar hälsa och åtgärder so
genomförs i tillfredsställande utsträckning. 
Det är studenternas lagstadgade rätt och skyldighet att delta i 
utvecklingen av arbetsmiljön, endast då kan arbetet gå framåt och vi 
kan få en bättre tillvaro vid Göteborgs universitet. Tack 
utökade mandatet i arbetsmiljölagen, har SAMOs än mer omfattande 
möjligheter än vanliga studentrepresentanter att bli hörd och få 
igenom förändringar som bidrar till förbättringar av fysiska och 
psykosocial miljön vid studier på Göteborgs universi
 
Utöver detta dokument finns det också på GUS hemsida att läsa:
 

� Anmälningsblankett SAMO
� Lathund för Studentarbetsmiljöarbete
� Utbildningsplan hösten 2013

 
Hur blir enHur blir enHur blir enHur blir en    SAMO?SAMO?SAMO?SAMO?    
 
En kontaktar sin kår och meddelar intresse, för att därefter få fylla i en 
SAMO-blankett. Denna skickas via mail till 
skulle vilja avsluta sitt uppdrag som SAMO skickar en ett mejl till 
samma adress för att meddela detta.
 
ArvoderingsprincipArvoderingsprincipArvoderingsprincipArvoderingsprincip    
    
SAMOs har ett arvode som utbetalas i slutet av varje termin, baserat 
dels på närvaro på SAMO
SAMO-rapport där en beskriver vad som gjorts under terminen. Arvodet 
för varje termin ligger på 999 kr. 
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Arbetsbeskrivning för SAMO 

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är studentrepresentanter som 
påverkar arbetsmiljön för studenter och doktorander genom att bevaka 
att universitetet vidtar tillräckliga insatser på området. SAMOs bevakar 
att både insatser som främjar hälsa och åtgärder som motverkar ohälsa 
genomförs i tillfredsställande utsträckning.  
Det är studenternas lagstadgade rätt och skyldighet att delta i 
utvecklingen av arbetsmiljön, endast då kan arbetet gå framåt och vi 
kan få en bättre tillvaro vid Göteborgs universitet. Tack vare det 
utökade mandatet i arbetsmiljölagen, har SAMOs än mer omfattande 
möjligheter än vanliga studentrepresentanter att bli hörd och få 
igenom förändringar som bidrar till förbättringar av fysiska och 
psykosocial miljön vid studier på Göteborgs universitet.  

Utöver detta dokument finns det också på GUS hemsida att läsa: 

Anmälningsblankett SAMO 
Lathund för Studentarbetsmiljöarbete 
Utbildningsplan hösten 2013 

En kontaktar sin kår och meddelar intresse, för att därefter få fylla i en 
blankett. Denna skickas via mail till vice@gus.gu.se. Om en 

skulle vilja avsluta sitt uppdrag som SAMO skickar en ett mejl till 
samma adress för att meddela detta. 

    

SAMOs har ett arvode som utbetalas i slutet av varje termin, baserat 
dels på närvaro på SAMO-nätverkets träffar, och dels på en individuell 

rapport där en beskriver vad som gjorts under terminen. Arvodet 
för varje termin ligger på 999 kr.  
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påverkar arbetsmiljön för studenter och doktorander genom att bevaka 
att universitetet vidtar tillräckliga insatser på området. SAMOs bevakar 

m motverkar ohälsa 

En kontaktar sin kår och meddelar intresse, för att därefter få fylla i en 

nätverkets träffar, och dels på en individuell 
rapport där en beskriver vad som gjorts under terminen. Arvodet 



  Sida 2/2 
  2013-08-23 

 

Göteborgs universitets studentkårer | Box 133 | 405 30 Göteborg 
www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031-786 56 40 

 

SAMOs verSAMOs verSAMOs verSAMOs verksamhetksamhetksamhetksamhet    
 
Till SAMO finns vissa uppdrag som en får möjlighet att medverka i. 
Dessa är som följer: 
 

� Arbetsmiljöronder 
� Lokal arbetsmiljö kommittén (LAMK) 
� SAMO-nätverket 

 
Universitetet har en lagstadgad skyldighet i att utbilda SAMOs, vilket 
då innebär att de betalar och tillhandahåller årlig utbildning av 
studerandearbetsmiljöombuden på fem tillfällen á 2,5 timmar. Detta 
utgör en god möjlighet för SAMO att erhålla utökade kunskaper om 
arbetsmiljöområdet. Utbildningstillfällena är utspridda över 
höstterminen och brukar bland annat innehålla information om 
arbetsmiljölagen, psykosocial arbetsmiljö samt likabehandlingsarbete. 
 
ArbetsmiljöronderArbetsmiljöronderArbetsmiljöronderArbetsmiljöronder    
 
Under två gånger per år anordnar universitetet arbetsmiljöronder. 
Under dessa går SAMOs tillsammans med Arbetsmiljöombuden (AMO) 
runt i lokalerna för att påtala brister i miljön samt dokumentera att 
universitetet genomfört åtgärder från tidigare ronder. 
 
Lokal arbetsmiljö kommitténLokal arbetsmiljö kommitténLokal arbetsmiljö kommitténLokal arbetsmiljö kommittén    (LAMK)(LAMK)(LAMK)(LAMK)    
 
I Lokala arbetsmiljö kommittén sitter en tillsammans med prefekt och 
ett antal AMOs för att tillsammans utforma handlingsplaner samt följa 
upp tidigare handlingsplan. 
 
SAMOSAMOSAMOSAMO----nätverketnätverketnätverketnätverket    
 
Utöver utbildningen ingår en i ett SAMO-nätverk som utbyter 
erfarenheter och tar sig an gemensamma projekt.  
 
 
 
 

 
 
 


