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Tid och plats: 12 mars 2020, kl. 10:00-12:00, Fastighetsavdelningen 

 

Närvarande: Marie Högström, ordförande (Personalavdelningen)  

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Ken Benson, Humanvetenskapliga området 

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området 

 

Mona Hverven, huvudskyddsombud (Saco-S) 

Anna-Lena Egebäck, Saco-S 

Jonas Eklund, doktorandrådsrepresentant, Studentkåren 

 

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Närvarande under punkt 1-5 

Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud (Fackförbundet ST) 

Christina Edelbring, Fackförbundet ST 

 

Adjungerad till punkt 5: 

Lena Lundqvist, Fastighetsavdelningen 

 

Adjungerad till punkt 6 och 7: 

Mikael Corell, Fastighetsavdelningen 

 

Frånvarande: Eino Örnfeldt, ordinarie ordförande (Universitetsdirektör) 

 

Protokollförare: Anna-Karin Huggare 

 

 

1. Mötet öppnas 

Då ordinarie ordförande Eino Örnfeldt är frånvarande, är Marie Högström 

ordförande vid detta möte 

Marie öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 

2. Val av justerare 
Anna-Lena Egebäck väljs till justerare. 

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Då Fackförbundet ST behöver avvika från mötet tidigare görs följande ändringar 

i dagordningen: 

- Punkten gällande Corona flyttas upp 

- De tre punkterna som lyfts av Fackförbundet ST flyttas till nästa AM-

utskottsmöte, den 4 juni. 
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4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter framförs och protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

5. Information angående Coronaviruset – se bilaga 1 

Föredragande: Marie Högström och Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

samt Lena Lundqvist, Fastighetsavdelningen  

 

Anna-Karin Huggare berättar om, och delar ut, den riskbedömning som tagits 

fram tillsammans med huvudskyddsombuden, med anledning av Corona-viruset. 

Den har tagits fram utifrån de regler kring riskbedömningar som återfinns i 

arbetsmiljölagstiftningen. Riskbedömningen lyfter olika tänkbara 

arbetsmiljörisker och hur man kan förebygga risker för ohälsa och olycksfall 

bland medarbetare. Den genomfördes under vecka 10 och en del av åtgärderna är 

redan genomförda. Då utvecklingen gällande Corona-viruset sker mycket snabbt 

måste dessa frågor vara under ständig bevakning då nya/andra typer av 

arbetsmiljörisker kan uppstå. 

 

Lena Lundqvist, avdelningschef på Fastighetsavdelningen, leder den operativa 

krisledningsgruppen och deltar under denna punkt för att svara på eventuella 

frågor från ledamöterna. AM-utskottet är egentligen ett forum för samverkan 

gällande arbetsmiljö ur ett arbetsgivar-/medarbetarperspektiv, men mötet valde 

att även hålla en generell frågestund gällande Coronarelaterade frågor. Några av 

de frågor/funderingar som lyftes var: 

 

- Disputationer – hur gör vi? Kan man ha opponenter/betygsnämnd på 

länk?  

Lena Lundqvist berättar att det finns en arbetsgrupp som arbetar med 

vilka digitala förutsättningar som finns. Studentavdelningen tillsammans 

med områdeskanslierna håller på att ta fram rekommendationer till 

verksamheterna, och dessa rekommendationer kommer läggas ut på 

webben.  

- Fackförbundet ST undrar om universitetet har några planer på att införa 

hårdare rekommendationer än vad expertmyndigheterna ger? Detta 

skulle kunna motiveras av att Stockholm har många smittade, 

indikationer på att allmän smittspridning pågår, många studenter och där 

en stor andel av studenter och medarbetare använder sig av 

kollektivtrafiken. Den mest effektiva åtgärden för att hindar 

smittspridning är att begränsa sociala kontakter.  

Lena Lundqvist berättar att universitetet i dagsläget kommer att följa de 

beslut som regeringen fattat gällande sammankomster (500 personer), 

men man lämnar möjligheten öppen för respektive chef att fatta beslut 

om att ställa in sammankomster även med färre antal deltagare. Det 

universitetet fokuserar på nu är att lägga kraft på scenariot att 

universitetet behöver stänga – hur hanterar vi det? Bland annat har man 

under förra veckan gått ut med en enkät till samtliga prefekter och 

avdelningschefer gällande verksamhetskritiska system/funktioner, för att 
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ha en beredskap om utifall universitetet skulle behöva stänga eller att 

frånvaron kraftigt ökar bland medarbetarna. 

- Doktorandrådsrepresentanten lyfter frågan om huruvida man har ändrat 

städrutinerna med anledning av Corona-viruset.  

Lena Lundqvist berättar att man har ökat städningen av bland annat 

toaletter, allmänna utrymmen, pentryn etc. Det har även beställts extra 

handsprit som kommer placeras ut på lämpliga ställen. En annan åtgärd 

som vidtagits är att samtliga headset (mikrofoner) har desinficerats, och 

de som vill använda ett headset måste personligen kvittera ut en egen 

”kudde”. 

 

Besök webben regelbundet för att hålla er uppdaterade på vad som händer, och 

sprid till andra att man kan hitta information på webben. Titta även under Frågor 

och svar, och hittar man inte svaret på sin fråga där så går det bra att skicka in 

frågan till corona@su.se. Frågor och svar uppdateras kontinuerligt. 

Gällande digitala lösningar så finns det på webben även en länk till information 

om hur man använder digitala hjälpmedel. 

 

 

6. Information om labbsäkerhet 

Föredragande: Mikael Corell, Fastighetsavdelningen 

 

Mikael Corell berättar om det arbete som pågår gällande labbsäkerhetsarbetet. 

Det har under en längre tid funnits ett behov av att tydliggöra styrdokument, 

rutiner och riktlinjer gällande labbsäkerhet, och det är även viktigt att dessa 

dokument hänger ihop med universitetets övriga systematiska arbetsmiljöarbete. 

Naturvetenskapliga fakulteten har arbetat fram dokument som nu gås igenom för 

att sortera vad som ska vara styrande dokument (t ex policys och regler) och vad 

som är stöddokument (t ex rutiner och checklistor). Planen är att detta arbete ska 

vara klart under våren. 

 

Kopplat till ovanstående pågår även ett arbete med att ta fram en 

labbsäkerhetsutbildning riktat till chefer, med fokus på vilket ansvar som åligger 

dem. 

 

 

7. Information om införandet av IA-systemet 

Föredragande: Mikael Corell, Fastighetsavdelningen 

 

Avtalet för det system som låg bakom SAMIR löpte ut den 31 december 2018 

och från dess har Serviceportalen legat till grund för hanteringen av arbetsskade- 

och tillbudsanmälningar. Införandet av det nya tekniska systemet – IA-systemet 

– blev fördröjt på grund av tekniska svårigheter. Dessa hinder har nu passerats 

och arbetet med att planera för införandet av IA-systemet sätter igång. En 

projektgrupp kommer tillsättas och tidplan upprättas under våren. 

 

Tidigare fanns, inom vissa delar av verksamheten, en uppfattning om att det är 

Fastighetsavdelningen som handlägger arbetsskade-/tillbudsanmälningar. Med 

mailto:corona@su.se
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bakgrund i detta gick det, den 19 augusti 2019, ut information till universitetets 

samtliga chefer för att tydliggöra att det är de som, inom ramen för sitt ansvar för 

arbetsmiljöuppgifter, även ansvarar för att hantera och utreda inkomna 

anmälningar. 

 

 

8. Information från ordförandeträffarna – lokala råd 

Föredragande: Lena Hübner, Ken Benson och Barbara Wohlfarth  

 

Anna-Karin berättar att antalet deltagare på årets nätverksträffar ökade från 50% 

till 65% jämfört med förra året – vilket är mycket glädjande. Det fördes en 

diskussion om att det vore intressant att se om det är samma institutioner som var 

frånvarande förra året, som även är frånvarande detta år. Anna-Karin Huggare 

kommer ta fram dessa uppgifter till verksamhetsrepresentanterna, som de i sin 

tur kommer att redovisa i områdesnämnderna. 

 

Reflektioner kring upplägg och innehåll: 

+ Att erbjuda träffarna på olika veckodagar, veckor och tider 

+ Engagerade deltagare och bra diskussioner 

+ Diskussionerna visade att cheferna har ett stort ansvarstagande gällande  

    medarbetarnas hälsa och mående. 

+ Om ordföranden inte kunde närvara skickades en ersättare 

+ Att innehållet delvis styrdes av vilka frågor som ordförandena själva ville lyfta 

- Mer tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte – blev för mycket ”föreläsning” 

- Relativt få frågor inkom i förväg – trots uppmaning i inbjudan 

- Många deltagare som inte var med förra året eller som var nya – kan vara bra 

att varje år ha en kort dragning om t ex det lokala rådets syfte och uppdrag, 

ledamöternas ansvar och roller, universitetets systematiska arbetsmiljö- och 

lika villkorsarbete, etc. 

 

Årets temadiskussion handlade om lika villkor: Vilka aktiva åtgärder har man 

valt att arbeta med ute i verksamheterna, vad är framgångsfaktorerna och vilka är 

utmaningarna i att få till ett systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete? 

Resultatet från dessa diskussioner kommer att sammanställas och skickas ut till 

samtliga ordföranden, tillsammans med den presentations som visades på 

träffarna. En utmaning som lyftes på två av de tre träffarna var frågan kring hur 

strävan efter ökad internationalisering ibland krockar med de språkkrav vi ställer 

på våra medarbetare, t ex att information eller andra dokument enbart finns att 

tillgå på svenska.  

 

 

9. Medarbetarundersökningen – totalrapporten för Stockholms universitet – 

se bilaga 2 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Totalrapporten för Stockholms universitet skickades med som bilaga i kallelsen 

till dagens möte, och är en sammanställning utifrån universitetets samlade 

resultat från medarbetarundersökningarna, som genomförts på samtliga 
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institutioner/motsvarande under en tvåårsperiod. Rapporten är uppdelad i två 

delar: En redovisning och åtgärdsförslag kopplat till resultatet, samt en 

utvärdering av medarbetarenkäten som undersökningsmetod. Rapporten samt 

förslagen till åtgärder har presenterats för universitetsledningen och 

åtgärdsförslagen kommer att lyftas in i den Mål och handlingsplan för 

arbetsmiljö och lika villkor 2020-2022, som ska arbetas fram under våren.  

 

 

10. Mål och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2020-2022 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Anna-Karin Huggare berättar att, när totalrapporten för 

medarbetarundersökningen nu är framtagen och avstämd med 

universitetsledningen, så kommer arbetet påbörjas med att arbeta fram 

universitetsövergripande mål och åtgärder för arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet. Dessa mål och åtgärder ska gälla för åren 2020 till 2022 och ska 

innefatta organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö och lika 

villkorsfrågor, samt ha både ett medarbetar- och ett studentperspektiv. Förslag på 

mål och åtgärder kommer ske i nära samarbete med verksamheterna, och det är 

även viktigt att såväl huvudskyddsombud som studiemiljöombud och 

doktorandrådsrepresentant är med i detta arbete. Anna-Karin kommer att 

samordna denna process och kommer inom kort bjuda in berörda parter att delta. 

Arbetet kommer att genomföras under våren med målet att presentera ett förslag 

för universitetsledningen, som rektor kan fatta beslut om innan sommaren. 

 

 

11. Försäkringar och arbetsmiljö vid arbete hemma eller på annan plats än 

arbetsplatsen. 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 

Punkten flyttas till AM-utskottets möte den 4 juni. 

 

 

12. Riskbedömningar – hur ska dessa bli en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet? 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 

Punkten flyttas till AM-utskottets möte den 4 juni. 

 

 

13. Stipendiaters arbetsmiljö och arbetsvillkor 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 

Punkten flyttas till AM-utskottets möte den 4 juni. 
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14.  Kommande möten 

- 20 mars, 2020, kl 13-15 – US-utskottet 

- 4 juni, 2020, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 12 juni, 2020, kl 10-12 – US-utskottet 

- 24 september, 2020, kl 9-12 - RALV 

 

 

 

Vid protokollet:  

 

Anna-Karin Huggare 

 

 

 

 

 

 

Marie Högström  Anna-Lena Egebäck 

Ordförande   Justerare 


