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Policy för arbetsmiljö 

Högskolan Dalarna är en arbetsplats där anställda, studenter och gäster tillsammans bidrar till 

kunskapsutvecklingen i samhället. En god arbetsmiljö ska ge studenterna goda förebilder för 

medverkan till bra arbetsförhållanden i deras framtida yrkesverksamhet, bidra till en effektiv 

verksamhet och utgöra ett konkurrensmedel vid rekrytering av medarbetare och studenter. Det är av 

central betydelse att arbetsmiljöarbetet genomförs i förebyggande syfte med målsättningen att ingen 

ska utsättas för risker eller drabbas av skada på grund av brister i den psykosociala eller fysiska 

arbetsmiljön.  

Vår arbetsmiljö ska präglas av: 
• Samverkan mellan arbetsgivare, anställda och studenter 

• Öppenhet, dialog och respekt för fattade beslut 

• Väl fungerande informationskanaler och en tydlig organisation med klara ansvarsområden 

• Engagemang, kreativitet, ansvar 

• Jämställdhet och ömsesidig respekt 

• Rimlig arbetsbelastning, rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig utveckling 

• Ändamålsenliga lokaler 

• God kännedom om och tillämpande av gällande lagstiftning och aktuella regelverk 

Ansvar och information 
Rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid Högskolan Dalarna. I det ingår att ansvara 

för att formulerade mål, lagar och föreskrifter inom området följs. Rektor ansvarar även för att initiera 

de åtgärder som behövs för att främja en god arbetsmiljö och minimera risker för uppkommen skada. 

All delegering av arbetsmiljöuppgifter ska göras skriftligt med tydliga direktiv gällande såväl ansvar 

som befogenheter.  

Alla anställda och studenter har ett personligt ansvar för miljö och hälsa i det dagliga arbetet. Det 

innebär att man, förutom att följa fastställda rutiner, instruktioner och använda anvisad 

skyddsutrustning, även ska vara uppmärksam på och till närmaste chef rapportera eventuella risker och 

hot mot en god arbetsmiljö. 

Anställda och studenter ska vara väl informerade om vilka risker som förekommer i 

arbetsmiljön, hur man förebygger och förhindrar skador samt minimerar risker för tillbud. Information 

om handlingsplaner, systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man rapporterar tillbud och skador ska 

finnas tillgänglig för såväl anställda som studenter på hemsidan. 

Chefer, arbetsmiljöombud och personer med särskilda uppdrag ska ges erforderlig 

utbildning och resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
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