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Mötesanteckningar: Arbetsmiljögruppen 

 

Plats:  Rum Zoom 

Tid:  Tisdagen den 28 september 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 

  Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

  

Ej närvarande:Frida Hörnsten  Studentrepresentant Sektion Lära

  

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte: 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

§ 2 Arbetsmiljöfrågor som väckts vid medarbetarsamtal: 

Marie har sammanställt en lista efter ledningsgruppens möte tidigare 

samma dag, med frågor från ett kollegium i taget. Medarbetarsamtal 

som inte var inkluderade i denna var doktorandernas, 

Ämneslärarkollegiet/KPU:s samt administrationens. Vi återkommer 

till dessa vid nästa möte. 

 

Sammantaget gav medarbetarsamtalen uttryck för att de flesta är nöjda 

och trivs bra på jobbet. Utmaningar som återkom var Studium, 

distansarbete, Zoom.  

Några andra frågor som nämndes/diskuterades var: 

• Campus Gotlands särskilda förutsättningar 

• De adjungerade adjunkternas 20-procentiga anställningar 

vilket gör att de har svårt att komma in i EDU:s rutiner på ett 

bra sätt 

• Uppdragsutbildningens lärare som lätt blir isolerade från den 

ordinära utbildningen. Önskvärt vore att fler lärare kunde 

kombinera ordinär utbildning och uppdragsutbildning 

• Prefekternas medarbetarsamtal med studierektorerna visar att 

dessa har mycket olika förutsättningar, något som inte behöver 

vara ett problem i sig. 
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När allt material från medarbetarsamtalen kommit in ska det kokas 

ned till punkter att jobba med under nästa år, vilket blir en del av 

Verksamhetsplanen för 2022.  

 

§ 3 Beredningsgruppens enkät om organisation och styrning: 

Marie redogör för vad som hänt sedan sist. Ett utkast till enkät har 

diskuterats i institutionsstyrelsen. Om enkäten även ska ha ett 

arbetsmiljöfokus måste Arbetsmiljögruppen vara involverad, men 

enligt Institutionsstyrelsen ska enkäten inte innehålla en 

arbetsmiljöundersökning. En sådan undersökning bör istället göras 

separat mitt i prefektperioden, vilket innebär nästa sommar/höst.  

 

§ 4 Campus Gotland – uppföljning av försök att ta kontakt: 

Marie har nyligen fått kontakt med Finn Engström, 

huvudskyddsombudet på Campus Gotland, och fått veta att det finns 

fem skyddsombud på CGO, men inget för EDU. Tanken är att 

skyddsombuden på EDU även ska representera CGO, vilket inte har 

varit så känt. 

 

Marie ansvarar för arbetsgivarsidan och uppmanar skyddsombuden att 

ta kontakt med arbetstagarsidan på CGO. En del av ledningsgruppen 

ska besöka CGO i slutet av oktober.  

 

§ 5 Uppföljning av risk- och konsekvensanalys – RUT:  

Ett avslutande möte återstår och ska planeras in, där en representant 

för varje personalgrupp inom RUT-kollegiet ska vara representerad. 

Jenny har ett förslag på vilka personer som bör ingå. Caroline tycker 

det är viktigt ur delaktighetssynpunkt att personalen får utse 

representanterna och vill samla kollegiet för att utse personer. 

Ett datum för slutmötet ska bokas snarast. 

 

§ 6 Likavillkorsombudet informerar om pågående arbete: 

Ann-Sofie konstaterar med anknytning till punkt 4 ovan att hon som 

Likavillkorsombud även representerar CGO. Hon påminner om att 

UU inte längre ska ha separata Likavillkors-handlingsplaner (förutom 

en plan för jämställdhetsintegrering) utan detta ska vara integrerat i 

VP. Enkät om doktoranders villkor är på gång (UU). 

 

Pågående arbete på EDU och Fakulteten för utbildningsvetenskaper:   

Studentenkäten – Quicksearch har fått uppdraget att genomföra den. 

Seminarieserie om rasism pågår under HT21 och det finns möjlighet 

att söka CIRCUS-medel för VT21. 

 

Även Rådet för lika villkor utlyser medel som kan sökas av anställda, 

studerande och övriga organisationer eller föreningar inom UU, totalt 

430 000 kr. Senast 1/11-21 till Ann-Sofie Wigg Bodin. Ann-Sofie 

Nyström får i uppdrag att undersöka vad sådana pengar skulle kunna 
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användas till vid EDU och Ann-Sofie uppmuntrade i sin tur hela 

gruppen att tänka till om detta och återkoppla till henne. 

 

 

§ 7 Planering av Öppet forum för arbetsmiljö- och 

likavillkorsfrågor vid EDU: 

Öppet forum kommer att äga rum fysiskt på Blåsenhus denna gång 

och korrekt dag för detta är fredagen den 3/12 kl 13.15-15.00. Alla i 

Arbetsmiljögruppen uppmanas att delta. Programmet är inte klart än 

och Marie uppmanar gruppen att komma med förslag. Det är viktigt 

att Likavillkorsfrågorna finns med, inte enbart arbetsmiljö. Håkan 

föreslår att någon från central nivå inom HR eller Likavillkor vid UU 

bjuds in att ge en vidare bild av det arbete som bedrivs vid UU.  

Arbetsgången härefter blir att Marie kommer att skicka ut ett förslag 

till program som får behandlas via mail och beslutas vid nästa möte, 

vilket äger rum ca två veckor före Öppet forum. 

 

§ 8 Övriga frågor: 

 

Marie informerar om att det i VP:n för 2021 står att EDU skulle ha en 

LV-plan, vilket vi inte har skapat. Istället har institutionen en samlad 

plan: Arbetsmiljö och lika villkor. Marie ser att Lika villkor skulle 

behöva integreras mer i Arbetsmiljögruppens arbete.  

 

Nästa möte äger rum den 16 november kl 13.15-15.00. 

Ann-Sofie meddelar redan nu förhinder. 

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


