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Studerandeskyddsombud 
Ett studerandeskyddsombud (SSO) är en student som har blivit vald till att företräda studenterna i frågor 
som rör den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön på en institution. Studenter kan vända sig till sin 
institutions SSO om de upptäcker problem med arbetsmiljön, och SSO kan sedan ta frågan vidare till 
ansvarig prefekt eller till huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) på kåren centralt. 

Det är institutionens prefekt som ansvarar för att skyddsarbete utförs, och att arbetsmiljön lever upp till 
de krav som ställs på den. SSO granskar det arbetsmiljöarbete som utförs av institutionen, men är aldrig 
själv ansvarig för att arbetet utförs.  

 

Huvudstuderandeskyddsombud  
Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) företräder studenterna i frågor som rör den fysiska eller 
psykiska arbetsmiljön på fakultetsövergripande nivå, och ansvarar också för att koordinera 
institutionernas studerandeskyddsombud (SSO). Utöver detta har SSO och HSSO samma rättigheter och 
skyldigheter. HSSO förväntas närvara på det nätverk för HSSO som arrangeras av LUS. 

 

Humanistiska och teologiska studentkårens tillsättning av studerandeskyddsombud och 
huvudstuderandeskyddsombud 

Studentrepresentanter tillsätts alltid av studentkåren, och det gör därmed även SSO och HSSO. På 
Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) ingår det i posten som vice kårordförande med 
studiesocialt ansvar (VKOS) att vara fakultetens HSSO, och inget separat val till HSSO utförs.  

HTS förrättar val av SSO på två olika sätt. I första hand väljs SSO genom studentråden, som 
utbildningsbevakar på institutionsnivå. När ett studentråd har valt en person till SSO meddelar 
studentrådets ordförande detta till HSSO. I och med att studentrådets ordförande valts av kårstyreslen 
kan även valet av SSO ses som förankrat i kåren centralt.  

I det tillfälle att en institution saknar ett aktivt studentråd kan studenter som är intresserade av att 
representera studenterna vid sin institution som SSO kontakta HSSO och väljas genom ett presidiebeslut. 
Detta ska dock inte göras om ett finns ett aktivt studentråd vid institutionen.  

SSO för Institutionen för kommunikation och medier (KOM) kan endast väljas genom ett presidiebeslut, 
eftersom HTS endast ansvarar för studiesociala frågor vid institutionen. Utbildningsfrågor hanteras av 
Samhällsvetarkåren, och HTS har således inget studentråd för KOM.  
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Humanistiska och teologiska fakulteternas skyddsarbete 
På Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) består skyddsarbetet av flera årligen återkommande 
moment för var och en av institutionerna. De är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), systematiskt 
förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD), skyddsronder och uppföljning av detta arbete. 
Fakultetens skyddsarbete samordnas i Lokala skyddskommittén (LSK), där HSSO och en av kårens SSO 
representerar studenterna.  

HSSO har rätt att delta i allt fakultetsgemensamt skyddsarbete, och SSO har rätt att delta i sin institutions 
skyddsarbete.  

Skyddsronder 

Driftenhet HT genomförde 2019 17 skyddsronder, som var indelade enligt följande:  

• Tre skyddsronder för gemensamma utrymmen och salar (SOL, LUX och HT-biblioteken). 

• Sex skyddsronder för institutioner (Institutionen för arkeologi och antikens historia, Filosofiska 
institutionen, Historiska institutionen, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Institutionen 
för kommunikation och medier och Institutionen för kulturvetenskaper).  

• Fem skyddsronder för sektionerna på Språk- och litteraturcentrum (SOL) (sektion 1-5).  

• Tre övriga skyddsronder (Humanistlaboratoriet, Kansli HT och teknik/administration (TA)).  

Av dessa 17 skyddsronder ska det främst prioriteras att en studentrepresentant deltar på de tre 
skyddsronderna för gemensamma utrymmen och salar. HSSO ska delta på dessa, gärna tillsammans med 
en av institutionernas SSO (vem detta ska vara beslutas i Skyddsforum). 

Institutionernas SSO ska också bjudas in att delta på sina respektive institutioners skyddsronder, men det 
behöver inte vara en prioriterad arbetsuppgift att delta eftersom de utrymmen som granskas inte är 
utrymmen som studenterna vistas i under sina studier (i sådana fall endast för små grupper i 
undantagsfall). SSO från institutionen SOL ska bjudas in att delta på sektionernas skyddsronder, men 
detta arbete kan delegeras från SSO till sektionsstyrelsernas studentrepresentanter. Det behöver dock, i 
likhet med institutionernas skyddsronder, inte vara en prioriterad arbetsuppgift för varken SSO eller 
sektionsstyrelserepresentanter att delta på dessa.  

HSSO ska bjudas in att delta på skyddsronderna för Humanistlaboratoriet, Kansli HT och TA, men då 
dessa inte berör utrymmen som studenter vistas i kan arbetsuppgiften prioriteras lågt, och deltagande är 
inte nödvändigt.   

Utöver skyddsronderna som utförs av Driftenhet HT berörs HTS av följande skyddsronder: 

• Skyddsronden för institutionen för utbildningsvetenskap på MNO-huset. Lokalerna används som 
regel inte för utbildning, i sådana fall endast för små grupper i undantagsfall, och därför är det 
inte av högsta prioritet att SSO närvarar. SSO ska dock erbjudas att närvara.  

• Skyddsronder på Campus Helsingborg. De respektive institutionerna ansvarar för sina egna 
institutioners arbetsmiljöarbete för de lokaler där ingen undervisning bedrivs. SSO ska erbjudas 
att närvara på dessa, men det är inte av hög prioritet att delta. Utöver dessa genomför 
Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg en central skyddsrond för undervisningslokaler och 
studiemiljöer, och vid dessa är det bra om HSSO eller en campusbaserad SSO deltar.  
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• Skyddsronden för CÖS och Asienbiblioteket. Denna skyddsrond tittar på lärosalar och 
gemensamma salar i huset, och det är därför prioriterat att HSSO och SSO från Institutionen för 
historia deltar.  

SSO har också rätt att begära att det ska genomföras en extra skyddsrond, om hen bedömer att 
arbetsmiljön behöver granskas omgående eftersom den utgör en akut eller allvarlig fara för någons liv 
eller hälsa.  

 

Utbildning av SSO 
Utbildning av SSO erbjuds en gång per termin av studerandeskyddsombudet, som är en person som är 
anställd av Lunds universitets studentkårer (LUS) för att hjälpa kårerna med studentärenden. 
Utbildningen tar cirka tre timmar och brukar ligga i oktober under höstterminen och i februari under 
vårterminen. SSO förväntas i största möjliga mån att närvara vid minst ett av dessa utbildningstillfällen, 
föredragsvis det tidigast möjliga.  

 

Skyddsforum 
HTS SSO samordnas i ett forum som kallas Skyddsforum, och som leds av HSSO. Alla SSO som har 
blivit valda på korrekt vis, antingen av ett studentråd eller genom ett presidiebeslut, bjuds in att delta i 
Skyddsforum. Dessa personer förväntas i största möjliga mån att delta under Skyddsforum. Även andra 
personer som är intresserade av skyddsfrågor kan bjudas in av HSSO. 

Skyddsforum arbetar som ett öppet nätverk och diskussionsforum snarare än som ett väl uppstrukturerat 
beslutande organ, och därför finns det heller inget formellt hinder för att personer som är intresserade 
av arbetsmiljöfrågor (utan att vara valda till SSO) bjuds in att närvara. Detta beslut lämnas upp till HSSO.  

Innehåll 

Vad som diskuteras i Skyddsforum kan i hög utsträckning anpassas efter de önskemål och behov som 
finns i gruppen av valda SSO och hos HSSO. Rekommenderat är dock att gruppen sammanträder minst 
en gång per termin, och gärna oftare än så.  

En rekommenderad struktur för möten är att ett första möte avhålls så snart ett antal SSO har valts, i t.ex. 
september eller oktober. På detta första möte kan HSSO prata om vad rollen som SSO går ut på, vad 
man har för rättigheter och skyldigheter och hur arbetet under året kommer att se ut, samt informera om 
utbildningstillfället i oktober.  

Ett andra möte kan med fördel avhållas i januari inför skyddsronderna, som brukar ligga i februari-mars. 
Där kan formen för skyddsronder diskuteras, och Skyddsforum kan välja vilka SSO som tillsammans 
med HSSO ska gå på de tre skyddsronderna för gemensamma salar och utrymmen. HSSO bör efter detta 
möte göra en skriftlig sammanställning av vilka SSO som deltar på vilka skyddsronder, och skicka den till 
Driftenhet HT.  

Ett sista möte bör hållas innan terminens slut, i april-maj, där Skyddsforum kan utvärdera årets arbete, 
prata om hur skyddsronderna har gått samt om möjligt rapportera vem som kommer att sitta som SSO 
nästkommande verksamhetsår.  
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På alla möten bör samtliga SSO också ges möjligheten att rapportera eventuella ärenden och problem 
med arbetsmiljön som de har upptäckt eller fått höra om. Dessa ska sammanställas av HSSO och skickas 
in till HT:s arbetsmiljösamordnare och driftenhetschef. 

Det är viktigt att nivån på diskussionerna i Skyddsforum anpassas efter kunskaps- och erfarenhetsnivån 
hos de personer som deltar, eftersom denna kan skilja sig mycket åt. Viktigt att poängtera är att nätverkets 
fokus aldrig får bli själva nätverket, och att det inte är de SSO som deltar på Skyddsforum som har ansvar 
för att SSO tillsätts på övriga institutioner eller att tillsatta SSO ska delta i nätverket. Skyddsforum ska 
istället vara ett forum för att diskutera faktiska skyddsfrågor.  

Beslutanderätt 

Skyddsforum beslutar vem som ska gå som SSO på skyddsronderna för gemensamma salar och 
utrymmen tillsammans med HSSO. Skyddsforum nominerar också vilken SSO som ska delta i LSK 
tillsammans med HSSO. Beslutet om LSK-representant fattas sedan av styrelsen efter inkommen 
nominering.  

Utöver detta är Skyddsforum inte ett beslutande organ, och fattar därför inga formella beslut om hur 
HTS skyddsarbete ska bedrivas. Dessa beslut fattas istället i styrelsen och fullmäktige. Skyddsforum fattar 
inte heller beslut som vem som representerar studenterna som SSO på en institution, utan dessa fattas i 
antingen ett studentråd eller i presidiet. 

Budget 

Skyddsforum har en egen budgetpost i HTS budget, som ska gå till mötesförtäring för mötena. HSSO 
disponerar över budgeten.  


