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Arbetsmiljöpolicy för Stockholms
studentkårers centralorganisation
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i verksamheten. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och att lag, förordning och föreskrifter för arbetsmiljön efterlevs. Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex.
följa skyddsföreskrifter och påpeka brister och risker i arbetsmiljön. För att detta
ska vara möjligt krävs det att SSCO har ett stabilt och kommunikativt arbetsledarskap och att alla medarbetare vet till vem de ska vända sig i arbetsmiljöfrågor
och hur.
Med arbetsgivare menas SSCO:s styrelse. Med arbetsledare menas presidiet eller
inom presidiet utsedd person. Med arbetstagare menas anställd av SSCO. Med
medarbetare menas person som arbetar på SSCO.

SYFTE
Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att den ska visa SSCO:s övergripande viljeriktning och målsättning med organisationens interna arbetsmiljöarbete. Policyn
omfattar medarbetare och förtroendevalda inom SSCO.

MÅL
Målet är att SSCO ska präglas av en mycket god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för alla medarbetare, såväl anställda som förtroendevalda. Arbetsmiljöarbetet ska resultera i att SSCO är en trygg och tillgänglig arbetsplats för alla medarbetare och en arbetsplats som stimulerar utveckling. SSCO ska ses som en förebild i
arbetsmiljöarbetet och det aktiva arbetet med arbetsmiljön ska stärka bilden av
SSCO som en attraktiv arbetsgivare.
SSCOs MÅL FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET
•
•
•

Ingen medarbetare utsätts för kränkande särbehandling såsom mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
Alla medarbetare har tillgång till de kunskaper, färdigheter och praktiska
möjligheter som krävs för ett stimulerande och utvecklande arbete.
Ansvarsfördelning för respektive roll är klart formulerade och kända
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•

bland medarbetarna.
Alla medarbetare upplever SSCO som en trygg och ansvarstagande arbetsplats utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE
SSCO ska sträva efter socialt hållbara mötes- och arbetsplatser för medarbetare
och förtroendevalda och har därför ett kritiskt förhållningssätt till alkohol inom
organisationen.
Ingen medarbetare får vara påverkad av alkohol under arbetstid eller i SSCO:s
lokaler. Detta med undantag för representation eller forum där alkohol fyller en
symbolisk funktion. SSCO tar starkt avstånd från alkoholnorm och alkoholhets
och i sammanhang där alkohol serveras erbjuds alltid fullgoda alkoholfria alternativ.
Alla medarbetare är skyldiga att omedelbart anmäla till sin närmsta arbetsledare
om någon är påverkad av alkohol eller narkotika under arbetstid.
Vid kännedom om att anställd eller förtroendevald missbrukat förtroendet att
representera SSCO i olika sammanhang ansvarar presidiet för att utföra lämpliga
åtgärder.

ÖVRIGA RIKTLINJER FÖR MEDARBETARE PÅ SSCOs
KANSLI
MÅNDAGSMÖTEN
Måndagsmöten är den samlingsplats där medarbetarna träffas för att diskutera
och hålla sig uppdaterade i viktiga och aktuella frågor. Måndagsmöten ska inträffa minst en förmiddag i veckan på överenskommen tid. Arbetsledaren ansvarar för att informera om eventuell flytt av mötet samt mötets innehåll.
ARBETSVERKTYG TILLDELAD AV SSCO
Verktyg såsom datorer och telefoner som är nödvändiga för att utföra sitt arbete
hos SSCO ska aktas varsamt och endast nyttjas under arbetstid, detsamma gäller
mjukvara kopplad till arbetet, om inte särskilda skäl föreligger. Under pauser och
luncher ska utrustningen sättas på ljudlöst läge för att inte störa medarbetaren
eller någon annan medarbetare.
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KOMMUNIKATION MELLAN MEDARBETARE
Medarbetare på SSCO använder, utöver fysiska möten, Slack som huvudsakligt
kommunikationsmedel.

ANSVAR OCH UPPFÖLJNING
För en god arbetsmiljö måste arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare samarbeta. Det ligger även stort ansvar på alla medarbetare att följa lagar, regler och
interna styrdokument. Vidare åligger det alla medarbetare att verka för en trivsam och god arbetsmiljö under sitt dagliga arbete.
SSCO:s styrelse är ansvariga för arbetsmiljöpolicyns upp- och fortlevnad. Presidiet ansvarar för att den löpande tillämpas i SSCO:s verksamhet.
SSCO:s arbetsmiljöpolicy ska lyftas i SSCO:s styrelse en gång per verksamhetsår
för att säkerställa att den är välkänd och aktuell i sin utformning.
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