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Mötesanteckningar: Arbetsmiljögruppen 

 

Plats:  Rum Zoom 

Tid:  Tisdagen den 15 juni 2021, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

  Jenny Langwagen Studierektor 

  Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

  Elin Löfgren  Skyddsombud administration 

  Håkan Forsberg Skyddsombud lärarkategori 

  Stellan Sundh  Adjungerad repr. CGo 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

  

Ej Närvarande: 

  Julia Hellmers  Studentrepresentant Sektion Lära 

  Tobias Krönström Studiebevakare Sektion Lära  

   

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte: 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna 

 

§ 2 Lika villkors-arbete på fakultet och institution - resursfrågan: 

Anne-Sofie redogjorde för hur resursfrågan ser ut för lika villkors-

arbete. Det finns 150.000:- att tillgå och kan användas till den enkät 

som Lika villkorsutskottet inom fakulteten ska sammanställa. 

 

§ 3 Campus Gotland – arbetsmiljö och lika villkor – Stellan 

Sundh som ny arbetsgivarrepresentant: 

Stellan Sundh redogjorde för hur arbetet kring arbetsmiljö och lika 

villkor är strukturerat på Campus Gotland.  

 

Stellan Sundh ska i fortsättningen särskilt bjudas in till 

arbetsmiljögruppens möte när det är aktuella frågor som just berör 

CGo.  

 

Marie kontaktar Finn Engström för att bjuda in honom till ett av våra 

arbetsmiljömöten.  

 

Amanuenserna och de adjungerade universitetsadjunkterna 

arbetssituation vid CGo diskuterades.  
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Även den känsla av utanförskap som studenterna kan uppleva vid 

CGo diskuterades.  

 

§ 4 Uppföljning av risk- och konsekvensanalys - RUT 

Jenny Langwagen meddelar att vi bedömer att det inte finns några 

risker av ohälsa av medel eller hög nivå. 

 

Marie och Jenny bestämmer datum för möte med prefekter, 

skyddsombud och medarbetarombuden inför slutarbetet med risk- och 

konsekvensanalysen.  

 

Fråga om eventuellt ytterligare skyddsombud vid institutionen väcktes 

iom att antalet anställda har vuxit på institutionen.   

 

§ 5 Uppföljning av sjukskrivningsstatistik i juni (enl. 

Handlingsplanen):  
Genomgång av sjukfrånvaron för vt-21 jämfört med vt-20. 

Sjukstatistiken ska vid kommande uppföljningar omvandlas till 

diagram vilket kan göra det mer överskådligt och lättläst. 

 

§ 6 Frågan om arbetsrum för anställda form hösten: 

Struken ur dagordningen. 

 

§ 7 Förslag på ny hemsida för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 

inom institutionen: 

Eva Rosendal Jansson uppdaterar sidan om institutionens arbetsmiljö- 

och lika villkorsarbete. 

 

§ 8 Förslag att skapa en grupp på MP 

Eva Rosendal Jansson lägger upp EDU –Arbetsmiljögrupp på MP 

 

§ 9 Övriga frågor 

Information kring vårt arbete med lika villkorsfrågor ska läggas upp 

hemsidan. 

 

 

 

För anteckningarna 

Eva Rosendal Jansson 


