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Beslut/förtydligande i fråga om arbetsmiljön inom högskolan
I dokumentet Högskolan i Halmstads program för systematiskt arbetsmiljöarbete,
beslutat av Högskolestyrelsen 2001-02-19, anges att högskolans ledning,
högskolestyrelsen, har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor, att den
verkställande ledningen utgörs av rektor och att sektions- och avdelningschefer har
ansvaret för arbetsmiljöfrågor inom respektive verksamhetsområde. Därutöver har
varje anställd och student ett personligt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Högskolans arbetsmiljöpolicy (samma dokument punkt 2.1) anger bl a att alla
anställda och studenter ska ha rätt till en sund och säker arbetsmiljö och att
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så att ohälsa förebyggs. Som ett led i högskolans
arbetsmiljöpolicy anges i dokumentet punkt 6.14 att högskolans lokaler ska vara
rökfria.
En sund och säker arbetsmiljö innefattar många aspekter på arbetsmiljön. Hänsyn
måste tas till olika grupper av individer både vad gäller hälsa och arbete. Det är
således viktigt för högskolan att miljön inte omöjliggör för t ex personer med allergi
eller astmatiska besvär att vistas i högskolans lokaler eller att anställd personal
förhindras i sitt arbete. Vidare är det viktigt att både anställda och studenter använder
lokalerna till det de är avsedda för, nämligen till arbete och studier.
Utifrån högskolans vilja att verka för en sund och säker arbetsmiljö ges följande
förtydliganden
- högskolans lokaler ska hållas fria från husdjur
- arbetsrum, projektrum eller övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är
möjligt att städa golvytor och arbetsytor
- arbetsrum, projektrum eller övriga utrymmen får inte användas för förvaring
av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning
- högskolans lokaler får inte användas för övernattning
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