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Mötesanteckningar: Arbetsmiljögruppen 

 

Plats:  Rum Zoom 

Tid:  Onsdagen den 11 maj 2021, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

  Jenny Langwagen Studierektor 

  Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

  Tobias Krönström Studiebevakare Sektion Lära 

  Elin Löfgren  Skyddsombud administration 

  Håkan Forsberg Skyddsombud lärarkategori 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

  

Ej Närvarande: 

  Julia Hellmers  Studentrepresentant Sektion Lära 

 

   

 

§ 1 Lika villkors-arbete på fakultet och institution: 

Anne-Sofie Nyström redogjorde för den studentenkät som utformats 

för att kartlägga förekomsten av diskriminering eller kränkningar 

bland studenter med särskilt fokus på kön, könsuttryck och 

funktionsnedsättning. 

 

Två frågeställningar som uppkommit. Två punkter behöver diskuteras 

vidare: 

 Etiska aspekter – vem avkodar (om så behövs) data? 

 Praktiska aspekter – enkätprogram och resurser för 

arbetsinsats? 

 

Marie och Anne-Sofie tar frågan vidare till prefekten och till 

fakulteten hur vi kan jobba kring detta.  

 

§ 2 Campus Gotland – arbetsmiljö och lika villkor: 

Marie undersöker EDUs arbetsmiljöansvar för den personal och de 

studenter vi har på Campus Gotland. 

 

Stellan Sundh bör kopplas till denna grupp och Marie tillfrågar 

Stellan.  

 

 

Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 
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Håkan undersöker hur det skulle fungera med ett lokalt skyddsombud 

på CGo och kommer med förslag på hur detta kan organiseras och 

kopplas till EDU, Uppsala. 

  

§ 3 Amanuensernas arbete på institutionen (se bilaga): 

Tobias Krönström har intervjuat amanuenserna som arbetar vid EDU. 

Tobias sammanställer amanuensernas kommentarer i en punktlista 

som Marie tar vidare till administrativ chef Micael Jansson för 

uppföljning och åtgärd. 

 

§ 4 Uppföljning av risk- och konsekvensanalys - RUT 

Jenny Langwagen gick igenom den risk- och konsekvensanalys som 

gjorts i samband med sammanslagningen mellan EDU och RUT och 

de uppföljningar som gjorts. Arbetsgivaren bedömer att det inte 

kvarstår några risker av medel eller hög nivå. Det bedöms inte finnas 

risk för ohälsa.  

 

I slutfasen av arbetet med risk- och konsekvensanalysen (RoK) 

föreslår Jenny att det utses medarbetarombud vilka ska representera 

varje personalkategori istället för att hela personalgruppen är med vid 

den slutliga genomgången. 

 

Inget datum är satt för den slutgiltiga genomgången av RoK. 

 

§ 5 Förankring av beredningsgruppens översyn av organisationen 

i olika kollegier:  
Håkan Forsberg redogjorde lite kort vad processen står just nu. Håkan 

poängterade vikten av att inleda översynen med att göra en 

medarbetarenkät och vikten av att processen måste få ta tid samt att 

hantera den oro som kan uppkomma i samband med en ändrad 

organisationsstruktur.  

 

§ 6 Uppföljning av sjukskrivningsstatistik i juni (enl. 

handlingsplanen: 

Bordläggs till nästa möte 

 

§ 7 Uppmuntran av personalen innan sommaren – (jullunchen 

uteblev): 

Någon form av uppmuntran kommer att ordnas innan sommaren.  

 

§ 8 Övriga frågor 

 

Titeln studiebevakare ersätts med fakultetshandläggare och 

studentrepresentanten anställs istället för att arvoderas from hösten. 

 

Mötesanteckningarna ska efter mötet mejlas ut till medlemmarna och 

efter ev. korrigeringar laddas upp på hemsidan. 
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Förslag på ny hemsida för arbetsmiljöarbetet inom institutionen. – 

Bordläggs till nästa möte. 

 

Förslag att skapa en grupp på MP – Bordläggs till nästa möte 

 

Frågan angående arbetsrum för anställda from hösten – Bordläggs till 

nästa möte. 

 

 

 

För anteckningarna 

Eva Rosendal Jansson 


