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Mötesanteckningar: Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen 

 

Plats:  Blåsenhus, rum 14:360 

Tid:  Tisdagen den 20 september 2022, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

Elin Löfgren  Skyddsombud TA-personal  

Astrid Collsiöö Doktorandrepresentant 

Linnea Rydén  Studentrepresentant Uppsala 

studentkår 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

Lina Julin  Inbjuden HR-specialist 

  

Frånvarande: Jonas Risberg  Studierektor  

Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

   

 

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

Vi samtalar något om policyn för vad som skrivs i mötesanteckningarna 

och inte. Marie uppmanar alla att komma med eventuella synpunkter när 

utkastet skickas ut för påsyn, så att dessa kan beaktas i den slutliga 

versionen som publiceras på internwebben.  

 

 

§ 2 Planering av öppet forum 27/10 i samband med 

personalkonferens på zoom - tema tillgänglighet och 

arbetsbelastning 

Det beslutas att en extern föreläsare ska bjudas in att hålla en kort 

föreläsning om ämnet. Ett förslag är någon från Previa som exempelvis 

skulle kunna tala om olika typer av återhämtning. Tanken är att Öppet 

forum även ska innehålla indelning i breakout rooms för att samtala om 

ämnet. Linnea uppmanas att bjuda in studenter till Öppet forum. 

 

 

§ 3 Upprättande av handlingsplan relaterad till eventuella 

identifierade risker för ohälsa kopplade till förändringar i 

verksamheten, knutet till införandet av arbetsordning (Se kallelse till 

riskbedömning samt mall för riskbedömning i bilaga. En ifylld mall 
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för riskbedömning skickades ut till AL-gruppen måndagen den 19/9 

efter riskbedömningens genomförande.) 

 

Skyddsombuden Caroline och Elin redogör för hur material insamlats 

från medarbetarna. Mail gick ut till samtliga med ett par datum för öppna 

möten samt möjligheten att boka personligt möte med skyddsombud eller 

maila in sina synpunkter angående oro för ohälsa kopplad till 

ovanstående. Ingen medarbetare kom till utannonserade möten, men 

genom flera personliga möten och mail fick skyddsombuden in en del 

material som var underlag för själva riskbedömningen vilken ägde rum 

19/9 kl. 9.00-11.00. Deltagande då var prefekt, biträdande prefekt, HR-

generalist Eva Rosendal Jansson och skyddsombud Elin Löfgren. 

 

Materialet sammanställdes och kategoriserades i mallen för 

riskbedömning. Tre punkter som var viktiga men behöver tas om hand på 

annat sätt, i ordinarie arbetsmiljöarbete, sammanställdes i ett separat 

dokument. 

 

Vid AL-gruppens möte idag tas varje fråga i mallen upp och 

omformuleras för att så mycket som möjligt ska fångas in. Det blir sex 

olika punkter, och för var och en bestäms om risken för ohälsa ska 

värderas som låg, mellan eller hög. Slutsatsen blir att alla punkter 

värderas ligga på mellanhög risk.  

 

Åtgärderna som föreslås för att hantera risken för ohälsa bygger i de 

flesta fall på kommunikation, dialog och tydliggörande. Skyddsombuden 

påpekar att det kan vara viktigt att de grupper som signalerat störst oro 

får ytterligare information som riktas till den specifika gruppen, förutom 

den information som delges alla. 

 

Biträdande prefekt dokumenterar i mallen och skickar vid mötets slut ut 

den till alla närvarande för påseende. Handlingsplanen ska bifogas till 

MBL-förhandling den 29/9. 

 

 

§ 4 Studerande-/doktorandfrågor – Linnea och Astrid 

De närvarande representanterna har ingen fråga att ta upp, men uppmanas 

att gärna skicka in frågor i förväg framöver. Linnea efterfrågar en 

introduktion av den här AL-gruppens ansvarsområden och av vilka som 

ingår. Marie sätter upp en sådan punkt på nästa mötes dagordning. 

 

 

§ 6 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har kommit in. 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


