
    2019 
 
 

Rev. 20200128 
 

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR 
STUDERANDEARBETSMILJÖOMBUD (SAMO) 
 

SAMO 
Som Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) så företräder du studenter inom din förening i frågor om 
arbetsmiljö och studieförhållanden. SAMO:n hjälper till att bevaka arbetsmiljöfrågor och är även 
kontaktperson för arbetsmiljöfrågor i sin förening. Att vara SAMO innebär att du har rätt till att 
få reda på förändringar som är betydande för studenters arbetsmiljö från Universitet. Denna 
information får du tillgång till främst genom deltagande vid husråd samt genom utskick från din 
HSAMO. Du har även rätt att få ta del av handlingar och upplysningar som är av betydelse för 
studenters arbetsmiljö, så länge sekretesslagstiftningen inte gäller. 

SAMO har inte något ansvar för arbetsmiljön i juridisk mening och du kan därför inte ställas till 
svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas. Ditt ansvar är enbart att rapportera 
brister. Ansvaret för att åtgärda brister som SAMO rapporterar är universitetets.  

Som SAMO sitter du under en mandatperiod och tiden som du lägger på uppdraget är upp till 
dig. Rollen som SAMO ska dock inte gå ut över studierna och du kan alltid använda din HSAMO 
som stöd vid behov. 

SAMO-rollen 
 Vara kontaktperson för arbetsmiljöfrågor inom sin förening. 

 Sprida information om arbetsmiljöfrågor inom föreningen. 

 Samverka med SAMO vid andra föreningar och HSAMO 
(huvudstuderandearbetsmiljöombud) vid Umeå Studentkår. 

Vad kan du göra? 
• Ha samtal om studenternas arbetsmiljö med prefekter eller motsvarande på Universitet. 

• Hantera arbetsmiljöfrågor tillsammans med din huvud-SAMO (HSAMO). 

• Anmäl arbetsmiljöbrister (fysiska/psykosociala). 

• Synliggör din roll. 

• Anordna evenemang 

• Gå på universitetets utbildningsdag 

Tips! 
• Ha nära kontakt med din förening 

• Se till att du är med i SAMO-Facebookgrupperna! 

• Se till att HSAMO har dina kontaktuppgifter! 
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• Du har tillgång till utskrift och kopiering i ditt uppdrag. Kontakta Kårexpeditionen så 
hjälper de dig. 

 

Vem är din HSAMO? 
Hör gärna av dig när du har några idéer på saker du vill göra, ärenden du fått in, eller om du har 
frågor! 

 Humsek: utbevhumsek@umeastudentkar.se 

 Samsek och Juridiska föreningen: utbsam@umeastudentkar.se 

 Betsek och HHUS: utbsam2@umeastudentkar.se 

 Lärarhögskolan: utbumpe@umeastudentkar.se 

Alla HSAMO: studentombud@umeastudentkar.se 

 Samordnare för HSAMO, lika villkor och arbetsmiljöfrågor: 
likavillkor@umeastudentkar.se 

Regelverk och kontaktuppgifter 

Dokument 
Arbetsmiljölagen 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-
arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
https://www.aurora.umu.se/Anstallning/arbetsmiljo-halsa-och-lika-
villkor/arbetsmiljo/Systematiskt-arbetsmiljoarbete/  

 

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar 

https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/handlaggningsordning-vid-
diskriminering-trakasserier-och-krankningar/ 

 

Kontaktuppgifter fysiska arbetsmiljöproblem  
Felanmälan Akademiska Hus 
http://www.akademiskahus.se/vara-kunskapsmiljoer/forvaltning/felanmalan/   

Universitetsservice 

https://www.umu.se/universitetsservice/ 

Lokalförsörjningsenheten 

https://www.umu.se/lokalforsorjningsenheten/ 

Arbetsskador och tillbud 

https://www.aurora.umu.se/anstallning/arbetsmiljo-halsa-och-lika-
villkor/arbetsmiljo/arbetsskada-och-tillbud/ 
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Kontaktuppgifter psykosociala arbetsmiljöproblem 
Studenthälsan 

https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/studenthalsan/ 

Studievägledare 

https://www.umu.se/utbildning/hjalp-att-valja/studievagledning/ 


