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LuNDS
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Rektor

Vidareftirdelning av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete
från dekanr (motsv.) till prefekt (motsv.) och vidare,bilaga 2

Undertecknad chef/befattning fordelar uppgifter enliglFöreslcrifter omfördelning av
uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd vid Lunds universitet, STYR 2016/1045
fiir:

Centrum ftir miljö- och klimatforskning, ICOS Sweden@LIJ, Hyltemossa
Verksamhetens benåimning (t ex avdelning X, utbildningsprogram Y etc.)

till nedan angiven mottagare under tiden 2019-01-01 till och med2020-12-31

Sy'te

Uppgiftsftirdelning ska tydliggöra ftirdelningen av det operativa ansvaret fiir
uppgifter i arbetet ftir en tillfredstiillande arbetsmif ö och fiir att fiirebygga
olyckor och skador. Uppgiftsftirdelningen ska även säkerställa att universitetet
uppfr ller lagkrav ftir arbetsmilj ö- och brandskyddsarbetet.

Rektor har i samband med beslut om fiireskrifter ftjr uppgiftsftirdelning även beslutat
aff det ska finnas anvisningar ftir genomftirande av uppgiftsfordelning (se bilaga 3 till
Föreskrifter omfördelning av uppgijter inom arbetsmiljö och brandslcydd vid Lunds
universitet SIYR 2 0 I 6/ I 04 5).

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och uppgifter inom det fiirebyggande
brandskyddet

Undertecknade har idag kommit överens om vilka uppgifter ftirdelningen omfattar
samt gemensamt forsäkrat oss om att mottagaren har de forutsättningar som krävs ftir
att utfora dessa uppgifter på ett tillfredsstiillande sätt.

Jag som ftirdelar uppgifter har ett särskilt ansvar for att fortlöpande utöva tillsyn
över att uppgiftsftirdelningen fungerar i praktiken samt vid behov göra ändringar i
ftirdelningen.

l Vid uppgiftsfördelning till prefekter vid institutioner (motsv.) som är gemensamma fiir flera
fakulteter krävs samråd mellan berörda dekaner (motsv.) kring vilka uppgifter som fördelas
och hur tillq'n ska ske. Uppgiftsftirdelningen ska bekräftas av samtliga berörda.



zl+
Jag som mottagare av uppgifter iir medveten om att jag i och med att jagmottagit

uppgiftsfordelningen ska bedriva arbetet enligt reglerna i arbetsmiljölagstiftningen

och övriga regelverk av betydelse ftir arbetsmiljön och det systematiska

brandskyddsarbetet. Jag ska även verka fiir att mål och inriktning utifrån
universitetets arbetsmiljöpolicy uppnås.

Returnering av uppgifter
Jag som mottagare av uppgifter iir medveten om attjag dåjag saknar forutsättningar

ftir att utfora en uppgift, ska underrätta uppgiftsfordelaren. Finns det behov av att

returnera uppgiften ska detta ske skriftligt.

Upp giftsfiirdelande chef Mottagare av uppgifter

Datum Datum

AolS-lä.-lo aolg -ta-Äo
Namn

Henrik Smith

Befattning/enhet

Föreståndare, CEC

Namn

Tobias Biermann

-w

Instruktion
Uppgifier kan variera beroende på vilken verlesamhet som bedrivs. Inom t ex renodlade
ialitiisnattvaverksamheterfarökommer sannoliH inga kemiskn hrilsorisker eller strållaillor,
vilket innebrir att uppgifier som berör som rör dessa områden inte behöver beahas i
s amb and m e d upp gift sfö r de ln in g.

För uppgifter som inte specificerats nedan anvcltd; anteclmingsfrilten lömgst ner i mallen.
Hdr åiges civen eventuellafortydliganden som behöver göras'

Markera med X de arbet smili öarbet suppgifi er s om v idare fi)rdel as,

OBS! (färgmarkeradefdlt innebrir att uppgirten inte kanfördelas vidare till nivåer
unders t rillda prefe H (motsvarande)

Befattning/enhet

Stationschef Hyltemossa

Uppgiftsftirdelningen gäller fiiljande uppgifter:
och

1. Se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt Lunds universitets arbetsmiljöpolicy

2. Vid behov vidarefiirdela uppgifter inom arbetsmiljö och fdrebyggande brandskydd. Ansvara fiir att

mottagare av uppgifter har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser ftir att kunna utftira de

arbetsuppsifter som de har tilldelats.

3. Fortlöpande utöva tillsyn över att uppgiftsftirdelningen fungerar i praktiken och vid behov göra

iindrinear i fördelningen.

4. I samverkan med skyddsombud och/eller studerandeskyddsombud planera arbetsplatsens aktiviteter ftir

att nå mål
5. Utftirda lokala löreskrifter ftir arbetsmilj öarbetet x
6. Såikerställa aft fdrutsättningar som behövs att genomftira handlingsplaner

och

7. Årligen, i samverkan med skyddsombud och/eller studerandeskyddsombud, ftilja upp, sammanställa

och till dekar/motsvarande redovisa det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet inom

institutionen/motsvarande



8. Följa upp sjuk*ånva+q tillbud och artetsskador som en del i det ftrebyggande arbetsmiljöarbetet. tr

Anstiilldas och studenters medverkan i

Undersöka och riskbedöma

Aktiva fiir att motverka

öarbetet

och

9. Främja anställdas och studenters medverkan i arbetet ftir en god arbetsmiljö, t ex genom mötesformer
utrymme att behandla aktuella arbetsmiljö- och verksamhetsfrågorsom

X

10. Se till att relevanta bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen samt andra fiirfattningar, loreskrifter
och bestiimmelser är kända och ftljs.

I l. Övervaka så att övergripande mål inom det systematiska brandskyddsarbetet uppnås

12. Planera arbetsplatsens aktiviteter ft)r att uppnå fastställda mål X
13. Planera och genomftira inliga utrymningsövningar enl. universitetets riktlinjer X

14.Kartlägga, analysera och dokumentera arbetsmiljön och riskerna i denna kontinuerligt ur såväl
fysiskt som organisatoriskt och socialt perspektiv. Bevaka arbetsklimatet så att tidiga tecken på
kriinkande såirbehandling, konfl ikter eller beroendeproblematik upptäcks.

15. Genomfora regelbundna skyddsronder tillsammans med skyddsombud och

I 6. Genomftira regelbundna brandskyddsronder X
17. Regelbundet undersöka och bedöma risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. n

18. Åtgärda risker och brister inom området omedelbart eller planera åtgarder i en handlingsplan ftir de

brister som inte kan avhjälpas direkt. Genomftira uppldljning av åtgtirderna och bedöm om dessa är
tillräckliea.
19. Se till att riskbedömningar utft)rs fdr såväl utrustning, som vid hantering av kemikalier, ftr att
undanrö.ia risk ftir ohälsa eller olycksfall.
20. Säkerställa att universitetets strålskyddsregler fdlj s. x
2l.Utarbeta skriftliga arbetsinstruktioner om arbetet innebär allvarlig risk. X
22. Säkerställa besiktning av maskiner, verktyg och annan utrustning. X
23 . Upprätta rutiner ftir hantverkares/entreprenörers arbete i lokalerna. X
24. Ansvara fdr att lagstadgade medicinska kontroller genomftirs for anställda och studenter X
25. Anmäla/söka tillstånd frr de verksamheter som kräver detta. x
26.Ta kontakt med sjukskriven anställd och fortlöpande upprätthålla kontakten. Noga ldlja
sjukfrånvaro samt se till att rehabiliteringsutredningar och rehabiliteringsinsatser samt åtgärder ftir
arbetsanpassning genomfors.

27. Säkerstiilla att tillbud och arbetsskador rapporteras, att utredningar genomfiirs, att åtgåirder vidtas
och att dessa fölis upp.

28. Såikerstiilla att allvmliga olyckor och tillbud rapporteras direkt till Arbetsmiljöverket eller
Räddningstjänsten (i relevanta fall).

29. Undersöka risker, analysera orsaker, vidta forebyggande och främjande åtgZirder samt fdlja
upp och utvärdera arbetet mot diskriminering.

30. Såikerställa att medarbetare, studenter och skyddsombud fortlöpande fir den information/utbildning
behövs ftir att fiirebygga ohälsa och olycksfallsom

3 l. Introducera nyanstiilld personal och studenter om arbetslorhållanden på arbetsplatsen och om vilka
säkerhets- och arbetsmiliöregler som gäller.

32. Informera om rutiner vid kränkande siirbehandling, trakasserier och hot- och våld, samt hur kris- X



och katastrofarbetet är organiserat.

X33. Informera personal och studenter om rutiner for anmälan av tillbud och arbetsskador

x34. Säkerställa att LU:s ftireskrifter angående brandskyddsutbildning (I F 79 6297/02) tillämpas

37

svar

Dokumentation avseende

r/ tillkommande

Efter iffllandet kopieras dokumentet och parterna behåller var sitt exemplar till grund

fiir en årlig uppftljning av uppgiftsfordelningen. Ärendet ska diariefijras i enlighet

med universitetets dokumenthanteringsplan (se bilaga 3 Anv isningar Jör
vidareft)rdelning av uppgifier inom arbetsmilj ö och brandslcyddsarbete).

Kopiatill:
Dekan/prefekt (uppgift sfordelarens överordnade chef)
Berörd AMS-kommittd
Berörda skyddsombud
Berörda studerandeskyddsombud
Berörd Arbetsmilj ösamordnare
Berörd Brandskydds samordnare

2 För fterligare information om samordningsansvar för gemensamt arbetsställe se bilaga 3, fiireskrifter
ftir vidareftirdelning av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet (STYR 2016/1045).

X35. Ansvara frr samordning av arbetsmiljöfrågor och brandskyddsfrågor vid gemensamt arbetsställe2

36. Tillse att erforderlig dokumentation avseende brandskydd finns tillgänglig för att kunna utfora

brandskyddskontro ller

xUtarbeta lokala föreskrifter och rutiner

xSe till att lagstadgade ftirteckningar och register finns.

XSe till att skyddsutrustning anv?inds, då sådan krävs för verksamheten.

Se till att mast, maskiner, lokaler och utrustning underhålls och brukas på ett sätt så att risk for

olvcksfall och ohälsa undviks.

Se till att riskbedömning sker inftir varje nytt projekt, laboration eller motsvarande.

XSe till att samtliga berörda får information om rutiner, foreskrifter, handhavande, fel och risker

XInformera stationschef och arbetsmiljöansvarig om inträffade arbetsskador, tillbud eller annan

awikelse och medverka vid anmälan.

XUndersöka, bedöma och åtg:irda brister och risker som gäller arbetsmiljö, miljö eller såikerhet.

XVara tillgänglig i den utsträckning som verksamheten kräver

XHålla sig informerad om lagstiftning och ftireskrifter som gäller för verksamheten.




