
 

 
Proposition angående Arbetsmiljöombud 
 

Bakgrund 
AMO är en post som i dagsläget ligger i styrelsen och väljs under ett vanligt styrelsemöte där 
någon av ledamöterna får ansvaret för posten. Detta är inte varit optimalt. AMO är en 
förtroendepost och bör vara en person som medlemmarna väljer. Denna person ska ansvara 
för arbetsmiljön för alla som tillhör PULS (PA1, PA2, PA3, MASTER och BVG), delta i centrala 
AMO möten med StuFF, utföra ett projekt för StuFF och kunna stödja studenterna i fysiska, 
psykiska och psykosociala frågor. 
 
AMO bör vara en del av utbildningsutskottet då många utbildningsfrågor även kan beröra 
arbetsmiljön och vice versa. Dessutom skulle det underlätta då även utbildningsordförande 
måste genomföra ett projekt för StuFF. Dessa projekt kan då samköras och därmed bli bättre 
och effektivare.  
 

Sammanfattande punkter 
AMO bör bli en egen post och i så fall placeras i Utbildningsutskottet eftersom det finns en 
nära koppling där emellan. 
 

Yrkanden 
PULS styrelse 2013 yrkar på: 

 Att AMO blir en ny post i Utbildningsutskottet  

Stadgarna §4 UU   
UU ska bestå av ordförande, vice ordförande samt en (1) eller två (2) utbildningsbevakare från 
varje årskurs på PA- programmet, varje årskurs på Masterprogrammet HRM/HRD, varje termin 
på BVG samt en (1) arbetsgrupp för BVG och en (1) för HRM/HRD-Master. Det är möjligt för 
BVG:s utbildningsbevakare att ingå i arbetsgruppen för BVG. Syftet med den enskilda 
arbetsgruppen för BVG och HRM/Master är utforska möjligheter att bidra till sina respektive 
programs utbildningskvalité. 
 
 
Ett beviljande skulle resultera i följande: 
§4 UU - UU ska bestå av ordförande, vice ordförande, en AMO samt en (1) eller två (2) 
utbildningsbevakare från varje årskurs på PA- programmet, varje årskurs på Masterprogrammet 
HRM/HRD, varje termin på BVG samt en (1) arbetsgrupp för BVG och en (1) för HRM/HRD-
Master. Det är möjligt för BVG:s utbildningsbevakare att ingå i arbetsgruppen för BVG. Syftet 
med den enskilda arbetsgruppen för BVG och HRM/Master är utforska möjligheter att bidra till 
sina respektive programs utbildningskvalité. 
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