
Möte lokala arbetsmiljörådet 9 mars 2020, kl. 10.00-11.00 
Närvarande: Alberto Tiscornia (ordf.), Andreas Bengtsson, Axel Thiel, Johan Fresk, Maria Ehnhage  

 
Information från SU:s RALV-möte (Alberto): 
Medarbetarundersökningar visar på att flera doktorander upplever att introduktionen till 
doktorandstudier inte har fungerat så väl. För vår institutions del har det inte varit någon ny 
introduktion för doktorander sedan 2018, men värt att tänka på vid framtida rekryteringar.  
 
Reglering kring studentinflytande har förtydligats och skärpts, i och med att man gått från 
policy till regler för studentinflytande. 
 
Ledningsgruppen vid institutionen räknas inte som ett beredande organ, därav inga 
studentrepresentanter. Däremot är utbildningsutskottet, institutionsstyrelsen, budget-
beredningen och lokala rådet för arbetsmiljö beredande organ med studentrepresentation.  
 
Det är prefekten som ansvarar även för studenternas arbetsmiljö på institutionen. 
 
Övrigt om doktorander: 
Det centrala doktorandrådet arbetar på en skrift med information för nya doktorander som 
ska bli klar till sommaren/hösten. 
 
Några av doktoranderna har läst boken ”Bli klar i tid”. Inte så många doktorander har gått 
SU:s stödprogram för doktorander i tre steg (början av studierna, mitten av studierna, slutet 
av studierna), men kan vara värt att påminna både nya och gamla doktorander om detta, 
t.ex. i de årliga utvecklingssamtalen. 
 
Corona/covid-19: 
Institutionens ledning och arbetsmiljöombud arbetar med att kontinuerligt få ut så tydlig 
information som möjligt om smittorisk och rekommendationer. SU har en plan för 
kommunikation kring detta som vi bör följa. Alla institutioner bör ha samma information på 
sina webbsidor. Situationen förändras dagligen, följ alltid myndigheternas 
rekommendationer. 
 
Flytt och lokaler: 
Institutionen har sagt upp ett antal utrymmen: bokförråd under SUITS och ”orangeriet” från 
och med 2020-06-30 samt den stora bokdepån och sal 149 från 2021-04-01. Anledningen är 
att spara pengar på lokalhyra. Flyttarna kommer att kräva relativt stor arbetsinsats i form av 
att ta om hand allt material och böcker. Alberto har erbjudit sig att arbeta med detta en 
dag/vecka under hösten, efter sin pension. 
 
I övrigt inget nytt om en eventuell framtida flytt av institutionen till Albano, Frescati eller 
Företagsekonomins lokaler i Kräftriket. 
 
Skyddsrond: 
Institutionen ska boka in en skyddsrond under våren. Maria och Johan ansvarar. 
 
/Antecknat av Maria Ehnhage 


