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Handlingsplan för arbetsmiljö och likavillkorsarbetet vid Kungl. Konsthögskolan 2021   

KKH:s vision som berör arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet: 

• Vi omfattar skilda konstnärliga uttryck som bryts mot varandra i reflektion och generositet  
• Vi tar konstnärliga risker och experimenterar för att konsten ska växa 
• Vi förenar många olika platser och erfarenheter för att kunna skapa en hållbar framtid 
• Vi är ett självständigt och inkluderande lärosäte där medarbetare och studenter värnar om konstens och bildningens frihet 

 
Utvecklingsområde 
 
 

 
Aktiviteter 
Ett utvecklingsområde kan bestå 
av flera aktiviteter 

 
Klart senast? 

 
Vem är ansvarig och vilka ska delta? 
(Ansvarig i fet stil) 

 
Kommentar  

Kemikaliehantering Sortera ut gamla kemikalier och 
märk upp samtliga kemikalier. 
Nya förvaringslösningar köps in. 
 

2021 Kemikalieansvarig i samarbete med 
kemikaliegruppen 

Inventering och destruering 
av kemikalier är påbörjat, 
men ännu inte slutförd.  

Fysiska arbetsmiljö-
ronder 

Vidareutveckla mallar för 
arbetsmiljöronder elektroniskt 
 

2021 HR-chef och Fastighets- och IT-chef, 
skyddsombud och studentombud   

Mallar är framtagna och 
behöver vidareutvecklas i 
elektronisk form för att 
underlätta arbetet. 
Partsrådets IA-system kan 
vara en lösning. 

 Genomför skyddsronder i 
samtliga lokaler 
 

Ska ske löpande 
men pga 
coronapandemin 
ligger vi efter.  
2021 ska samtliga 
lokaler vara 
genomgångna 
 

Fastighets- och IT chef och 
skyddsombud i verkstäder och 
ateljéer 
 
 
 
Prefekter/Förvaltningschef samt 
skyddsombud kontorslokaler 
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Verkstäder Komplettera ordningsreglerna för 
verkstäderna och se över 
kontrakten. Maskiner ska inte 
användas mellan kl 23.00-06.00 
 

Våren 2021 Verkstadsansvariga Översättning kvarstår för 
metall och laserverkstäder 

 Ta fram skyddsföreskrifter för 
samtliga maskiner 

Våren 2021 Verkstadsansvariga Trä- och glasverkstäderna är 
klara 

 Utvärdera bokningssystem i 
verkstäderna så att det ger alla 
studenter lika möjligheter för 
tillgång till verkstäderna 

Hösten 2021  IT-ansvarig och verkstadsansvariga  

Hållbarhet Vidareutveckla miljömålen 
 

2021 i enlighet med 
verksamhetsplanen 

Förvaltningschef, skyddsombud, 
kvalitetsansvarig, lärare Carl Johan 
Eriksson, Lone-Pia Bach + 
studentrepresentant 

 

Psykosocial 
arbetsmiljö 

Genomför en 
studiemiljöundersökning för alla 
studenter 

April 2021 Studentombud  
 

 Ta fram en handlingsplan utifrån 
studiemiljöundersökningen 

Juni 2021 Studentombud, lika 
villkorssamordnare 

 

 Följ upp handlingsplanen utifrån 
studenternas arbetsmiljöenkät 
2019 

Juni 2021 Studentombud   

 Se över behovet av ökat 
psykosocialt stöd till studenterna 

September 2021 Studentombud  

 Genomföra en 
utbildningsinsats/halvdag inom 
likabehandlingsfrågor 

Juni 2021 Lika villkorssamordnare och 
studentombud 

Görs återkommande 
terminsvis för personal 

 Föreläsningar inom HBTQ-frågor 
och strukturell diskriminering, ex 
kränkande särbehandling, 
trakasserier, missbruk, stress, för 
personal och studenter 

September 2021 Lika villkorssamordnare, 
studentombud  + 
studentrepresentanter i arbetsmiljö 
och lika villkorsrådet 

Görs återkommande årsvis för 
personal och studenter 
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 Internutbildning för personal, 
visuell presentation samt 
workshops kring strukturell 
diskriminering för studenter och 
personal 

2021 Särskild arbetsgrupp För studenter och personal,  
pilotprojekt under 2 år 

 Arbete kring medarbetarskap och 
bemötande, värdegrund för 
staten hur tillämpar vi den i 
praktiken. Ingå i återkommande 
dialoger kring detta på 
uppstartsdagar och intro för ny 
personal 

2021/2022 HR chef, prefekter  

 Ta fram riktlinjer för 
distansarbete 

Våren 2021 Förvaltningschef, enhetschefer inom 
förvaltningen 

 

Företagshälsovård Avropa nytt avtal för 
företagshälsovård då 
Kammarkollegiets upphandling är 
genomförd 

2021/2022 HR chef  

     
Arbetsmiljödelegation Förtydliga 

arbetsmiljödelegationen till 
prefekter och enhetschefer 

Våren 2021 Förvaltningschef  

 Utbilda chefer inom arbetsmiljö 
genom exempelvis Partsrådet  
och Arbetsgivarverket 

Hösten 2021 HR-chef  

Säkerhet     
 Se över möjligheten att sätta upp 

kameror vid entréer 
2021 Chef enheten fastighet och IT  

 Ny brandskyddspolicy Våren 2021 Fastighets- och IT-chef  
 Uppdatera krishanteringsplanen 

för den nya organisationen 
Våren 2021 Förvaltningschef   



  Beslutsdatum: 2021-05-10 
                                                                         Handläggare: Anna Wennergrund 
                                                                         Dnr: 1.1.3/2021:136 

 Ta fram riktlinjer mot hot och 
våld  

 2021 HR chef, Kvalitetssamordnaren och 
Fastighets- och IT chef 

 

 Ta fram riktlinjer för 
brandskyddsarbetet 

Våren 2021 Fastighets- och IT-chef  

 Genomför brandövning 2021 Fastighets- och IT-chef  
 Inför onlineutbildning inom 

brand för personal och studenter 
Våren 2021 Fastighets- och IT-chef  

Alkohol och 
drogpolicy 

Uppdatera alkohol och drogpolicy  2021 HR chef, studentombud och 
fastighetsansvarig  

 

Kommunikation Ta fram riktlinjer för hur vi når ut 
med information om 
arbetsmiljöfrågor exempelvis  
möten med alla studenter och 
löpande info 

2021 Kommunikationsenheten, 
förvaltningens chefer 

 

  


