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Mötesanteckningar: Arbetsmiljögruppen 

 

Plats:  Flaggrummet (rum 14:114) 

Tid:  Tisdagen den 16 november 2021, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Jenny Langwagen Studierektor 

   Elin Löfgren  Skyddsombud administration 

   Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

  

Ej närvarande: Håkan Forsberg Skyddsombud lärarkategori 

Frida Hörnsten Studentrepresentant Sektion Lära 

Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

 

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

 

§ 2 Arbetsmiljöfrågor som väckts vid medarbetarsamtal – 

fortsättning med fokus på ämneslärarutbildningen, administrationen 

och doktoranderna 

Ämneslärarkollegiets medarbetarsamtal präglades precis som övrigas 

mycket av den planerade återgången till campus. Viss oro över att 

komma tillbaka, men också förväntan. Även oro över en eventuellt 

väntande omorganisation. Visst missnöje uttrycktes angående IT-strul 

samt omflyttningen mellan rum vilken alla inte har varit nöjda med.  

 

Administrationen gav uttryck för en bra arbetsmiljö överlag. 

Administratörerna provar nu ett mer flexibelt arbetssätt eftersom 

hemarbete fungerat väl under pandemin och det sågs som något positivt i 

medarbetarsamtalen. Några medarbetare uttryckte oro inför återgången 

till den fysiska arbetsplatsen.  

 

Doktoranderna trivs överlag bra på jobbet. En del som har småbarn har 

haft svårt att hitta arbetsro under coronaperiodens hemarbete. Vissa 

utmaningar finns med att allt fler doktorander anställs som inte talar 

svenska. Exempelvis behöver seminarier ges på engelska för dessa. Om 

de inte ges på engelska är det viktigt att informera om det i förväg. 

Möjligheten för engelskspråkiga doktorander att uppfylla sin 
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undervisningstid kom också på tal. Möjligen skulle en koppling mellan 

dessa och utbytesstudenterna kunna bidra till lösningen. Doktorander 

som har arbetsrum vägg i vägg med den nya ”tysta” matsalen är lite 

missnöjda med att den inte är så tyst och att de känner av matoset.  

 

 

§ 3 Uppföljning av risk- och konsekvensanalys – RUT 

Ett datum för det avslutande mötet har ännu inte kunnat beslutas. 

Orsaken är viss osäkerhet angående hur representanter för de olika 

personalkategorierna skulle utses, då det har funnits ett stort intresse av 

att bidra. RUT-kollegiet har dock haft en inbördes mailväxling angående 

viktiga ämnen att ta upp och Caroline har sammanställt det som kommit 

in. (Även nyare arbetsmiljöfrågor har kommit på tal, men dessa ska inte 

ingå i den här analysen, utan får tas i vanlig ordning med närmaste chef 

eller via skyddsombud i Arbetsmiljögruppen.) 

 

Processen framåt blir nu att Caroline ska skicka namn på utsedda 

representanter till Marie som i sin tur skickar ut en doodle till dessa med 

följande förslag på datum för slutmötet: 6/12 fm, 6/12 em eller 14/1 kl 

13. Det sammanställda underlaget ska vara representanterna tillhanda 

senast en vecka innan mötet. 

  

 

§ 4 Uppföljning av studentenkät rörande lika villkor (fakulteten) 

Frågan bordläggs till nästa möte eftersom Ann-Sofie Nyström inte är 

närvarande idag.  

 

 

§ 5 Öppet forum för arbetsmiljö och lika villkor vid EDU 3/12 – 

program 

Hela personalstyrkan vid EDU är inbjudna och även Sektion LÄRA. 

Betty Pettersson är bokad, tid 13.15-15. Marie håller i dagen. Första 

delen, ca 45 minuter, talar Ann-Sofie Wigg Bodin, Likavillkorsspecialist 

vid HR-avdelningen på UU, tillsammans med Anne-Sofie Nyström om 

Likavillkorsfrågor.  Därefter delar vi upp oss i små grupper om tre-fyra 

personer och pratar fritt om arbetsmiljö och lika villkor. Grupperna får 

med sig papper och penna för att kunna anteckna tankar och förslag som 

kommer upp och uppmanas att lämna in dessa i skyddsombudens 

postfack. Återsamling sker. Eva/Elin beställer kaffe och bulle hos Feiroz 

som får leverera detta på vagn utanför salen. Beräknat antal ca 30-40.  

 

Vi pratade även om orsaken till att så pass få brukar komma till dessa 

öppna forum. Finns behovet? Borde de utformas på annat sätt i 

fortsättningen? 
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§ 6 Verksamhetsberättelse för 2021 och Verksamhetsplan för 2022  

Vi gick igenom Maries utkast till verksamhetsberättelse som bifogats 

kallelsen till detta möte. Vissa punkter behöver kompletteras i december, 

såsom sjukskrivningsstatistiken som Eva ska plocka fram. Därefter 

kommer Marie att skicka VBn till prefekten.  Det konstaterades att det 

mesta som var planerat till 2021 har genomförts. Det blev ingen kick-off 

i höstas men en julfest är planerad. Arbetet med studentenkäten kommer 

att fortsätta nästa år. 

 

Det konstaterades att det hade varit bra om ett möte för 

Arbetsmiljögruppen hade funnits inbokat efter Öppet forum. Då hade 

förslag därifrån kunnat fångas upp och kanaliseras vidare i 

Verksamhetsplanen för 2022. 

 

 

§ 7 Övriga frågor 

Planering av Arbetsmiljögruppens möten för 2022. 

Mötesfrekvensen togs upp och föreslogs vara tre möten per termin. 

Mötena brukar ligga ca 1,5 vecka innan Institutionsstyrelsen. Marie 

planerar in sex möten för 2022 och lägger in dessa i kalendern.  

Det är ett problem att studeranderepresentanten inte verkar ha någon 

suppleant, eftersom det är viktigt att studerandeperspektivet belyses. 

 

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


