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Minnesanteckningar: Arbetsmiljögruppen 

 

Plats:  Rum Zoom 

Tid:  Onsdagen den 24 mars 2021, kl. 13.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

  Jenny Langwagen Studierektor 

  Julia Hellmers  Studentrepresentant Sektion Lära 

  Tobias Krönström Studiebevakare Sektion Lära 

  Elin Löfgren  Skyddsombud administration 

  Håkan Forsberg Skyddsombud lärarkategori 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

   

   

 

§ 1 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2021: 

Genomgång av handlingsplanen angående åtgärder 2021: 

 

I planen bör även den fysiska arbetsmiljön hanteras. Uppdatering av 

begreppet psykosocial till organisatorisk och social arbetsmiljö. 

 

Marie följer upp och inhämtar underlag från av den kartläggning som 

gjorts rörande undersökning av förekomsten av diskriminering eller 

kränkningar bland studenter med särskilt fokus på kön, könsuttryck 

och funktionsnedsättning. 

 

Elin kontaktar intendenten Madeleine Larsson då önskemål har 

kommit från anställda angående åtgärd av ljudet i lunchutrymmet som 

fortfarande upplevs som störande om flera befinner sig där samtidigt. I 

och med att institutionen vuxit i antal anställda de senaste åren kan det 

behöva anpassas därefter.  

 

Den fysiska skyddsrond som årliga genomförs vid Blåsenhus kommer 

i år genomföras på så sätt att ett frågeformulär i förväg har skickats ut 

till alla anställda med uppmaningen att fylla i checklistan och skicka 

in svaren till Elin eller Håkan. Elin och Håkan återkommer med 

resultat till arbetsmiljögruppen när resultaten sammanställts.  

 

Tobias och Julia undersöker bland studenterna på vilket sätt  

Studenttorget är ett stöd för studenter och hur dess verksamhet  

upplevs. 
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Marie hör med Micael Jansson vilka huvudsakliga arbetsuppgifter 

amanuenserna på Studenttorget har. 

 

Diskussion huruvida ytterligare en lärarrepresentant bör tillsättas.  

 

Marie undersöker huruvida en representant för studenterna vid CGo  

bör vara med i arbetsmiljögruppen.  

 

§ 2 Lika villkors-ombud: 

Marie hör med Anne-Sofie Nyström om intresse finns att vara 

institutionens lika villkorsombud. 

  

§ 3 Uppföljning av risk- och konsekvensanalys - RUT: 

Jenny: den utvärdering som gjordes i höstas ledde till att alla punkter 

som var rödmarkerade ändrades till gulmarkerade. Jenny tittar över de 

punkter som kvarstår och återkommer till arbetsmiljögruppen med 

underlag inför nästa möte.  

 

Marie ansvarar för återkoppling tillbaka till RUT-kollegiet. 

 

§ 4 Avstämning med medarbetare om arbetssituation vid 

hemarbete 

Alla medarbetare kommer under mars/april kontaktas per mejl av 

närmaste chef med frågan hur det fungerar att arbeta hemifrån. 

 

§ 5 Mötestider:  
Marie ser till att kommande mötestider läggs in  i TimeEdit. 

 

§ 6 Övriga frågor: 

Inga övriga frågor.  

 

§ 7 Nästa möte: 

Tisdagen den 11 maj kl. 13.00–15.00 

 

 


