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Rådet för arbetsmiljö och lika villkor 
   

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

 E-post: ralv@su.se 

www.su.se/ralv 

 

RALV/US-utskott 

Datum: 12 juni 2020 

Tid: 10.00-12.00 

Plats: Zoom 

Protokollförare: Parasto Rosencrantz 

 

Närvarande: 

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

Anna Knoph, Stockholms universitets studentkår 

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör (ordförande) 

Hanna Mullis, Stockholms universitets studentkår 

Ingemar Dahlgren, Studentavdelningen 

Jerker Dahne, Studentavdelningen 

Jonas Eklund, Stockholms universitets studentkår  

Ken Benson, Humanvetenskapliga området 

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området 

Mikael Corell, Fastighetsavdelningen 

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen 

 

Protokoll 

1. Mötet öppnas. 

2. Till justerare väljs Hanna Mullis. 

3. Dagordningen fastställs utan några tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll, se bilaga. Inga anmärkningar görs och den 

läggs till handlingarna 

5. Information om labbsäkerhetsarbetet  

Mikael Corell, Fastighetsavdelningen, informerar att styrdokument om labbsäkerhet 

håller på att tas fram. Laboratoriesäkerhetspolicy kommer att ersätta nuvarande 

kemikaliepolicy. Vidare kommer naturvetenskapliga fakultetens samlade 

rutindokument att ligga till grund för kommande riktlinjer och rutiner samt checklistor 

inom laboratoriesäkerhet. Tidsplanen är att den ska vara klar vid årets slut. Det 

kommer att tillkomma en utbildning som riktar sig till prefekter och chefer som berör 

labbsäkerhet och arbetsmiljöansvar. 

6. Information om införandet av IA-systemet 

Mikael Corell, Fastighetsavdelningen, framför att SU planerar att införa ett nytt 

inrapporteringssystem avseende säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Det heter IA-

systemet och en genomgång om systemets funktioner görs. Det nya systemet kommer 

att ha de tidigare funktionerna med vissa tillägg. Exempelvis kommer enskilda 

medarbetare kunna anmäla kränkande särbehandling och ärendet går då direkt till 
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Personalavdelningen istället för via ens chef. Avseende driften pågår diskussioner 

kring Fastighetsavdelningen och Personalavdelningens fördelning. 

7. Information om planeringen med skåp i tentasalar 

Mikael Corell, Fastighetsavdelningen, informerar om hur skåpen ser ut och var de ska 

finnas. studentkåren efterfrågar en handlingsplan som kan beskriva hur de ska införas 

och användas. Vad blir det för konsekvenser för enskild student då telefonen ringer 

under examination? Mikael Corell ska återkomma med svar skriftligen. 

8. Mål och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2020–2022, se bilaga.  

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen presenterar mål för arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet 2020–2022. Vissa smärre justeringar har gjorts sedan utskicket, tex 

införts ett tillägg om att den digitala arbetsmiljön ingår i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Dokumentet har presenterats för fack, studentkår, förvaltning och 

verksamhet på SU och planen är att den ska gå till beslut i sommar. 

9. Information om Coronaviruset 

Eino Örnfeldt, Universitetsdirektör, framför att rektor har fattat beslut om att 

möjliggöra campusundervisning i olika grad till hösten. Planeringsriktningen är att 

öppna lagom mycket den 17 augusti. Utgångspunkten är att vår verksamhet bedrivs i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns utmaningar med 

det delvisa öppnandet, tex hur platserna ska se ut i biblioteket. Personalavdelningen 

ger råd och stöd till ansvariga chefer i hanteringen av öppnandet. 

 

Verksamhetsföreträdarna framför att det finns orosmoment kring institutionernas 

ansvar för att förhindra trängsel. Eino Örnfeldt svarar att ledordet är fortsatt 

försiktighet och att det finns en lutning åt att det blir en fortsatt i huvudsak digital 

undervisning. Denna fråga kan förtydligas i OM-gruppen. Den 15 juli bör hela 

höstterminen vara planerad avseende undervisning. Frågor som lyfts är hur 

ansvarsfördelningen ska se ut när en student inte får tillgång till sin examination pga. 

IT-strul, denna fråga hänförs till OM-gruppen. Andra farhågor som lyfts är hur 

institutioner ska agera om det uppstår trängsel i korridorerna, detta är en fråga som 

Fastighetsavdelningen tittar på. Det framhålls att det är viktigt att kunna säkerställa att 
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information går ut till institutionerna. Information går ut till institutionerna genom 

flera kanaler. Det läggs stort ansvar på medarbetare att hålla sig uppdaterade, där 

webben är en central kanal. Frågan kring ansvar för studenterna bör hanteras i 

krisledningsgruppen och OM-gruppen. OM-gruppen bör också diskutera frågan 

rörande hanteringen av studenter i riskgrupp. 

10. Särskilt pedagogiskt stöd och digital undervisning 

Stockholms universitets studentkår förklarar att de tagit in observationer från 

studenter och studiebevakare och att vissa frågor redan har besvarats sedan punkten 

anmäldes till dagordningen. För vissa studenter med behov av pedagogiskt stöd har 

övergången till distansstudier varit svår. 

a) Hur säkrar vi särskilt pedagogiskt stöd i kris? Finns det beredskapsplaner för 

denna studentgrupp? 

Studentavdelningen svarar att det har skett en stor omställning av 

verksamheten på kort tid. Utbildningstolkarna gick snabbt in tolkade via länk. 

Samordnarna vid Särskilt pedagogiskt stöd har ställt om till att utföra arbetet 

på distans, en positiv effekt av detta är att man kan se att närvarofrekvensen 

har ökat för mentormöten.  

c) Hur tas hänsyn till studenter som tillhör riskgrupper när dispens ges från 

undervisning på distans? 

Undantag från undervisning på distans får än så länge enbart medges om det 

finns synnerliga skäl och under förutsättning att risken för smittspridning kan 

minimeras. En särskild riskbedömning ska göras i varje enskilt fall. 

d) Hur kommer institutionerna att planera omtentatillfällen?  

Frågan ska diskuteras framgent om det ska öppnas upp för att öka 

omtentamenstillfällen med hänsyn till rådande läge. 

11. Centrala riktlinjer för inspelade föreläsningar 

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen förmedlar att chefsjuristen har meddelat att 

Rättssekretariatet (universitetsjurist Björn Gustavsson) håller på att ta fram en IP-

policy för Stockholms universitet som bl.a. tar upp upphovsrättsliga regler och vår 

policy kring undervisningsmaterial. Undervisningsmaterial och föreläsningar omfattas 
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av upphovsrätten och denna rätt tillkommer läraren som tagit fram 

undervisningsmaterialet eller utvecklat innehållet i föreläsningen. Det är därmed ok 

för lärare att lägga upp inspelningar av sina egna föreläsningar eller annat 

undervisningsmaterial som de själva gett upphov till på läroplattformar som Mondo, 

Athena etc. Om en institution väljer att lägga upp en lärares undervisningsmaterial på 

en läroplattform eller på Youtube eller något annat medium kräver det 

upphovsmannens godkännande. Enskilda studenter har med stöd av upphovsrättslagen 

en rätt att för privat, eget bruk spela in föreläsningar, det tillhör dock god ton att fråga 

läraren. 

12. Centrala riktlinjer för studenter med barn  

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen framför att ta med sig sjuka barn till 

obligatoriska kursmoment är av givna skäl olämpligt. Om en student med barnansvar 

inte har barnomsorg pga. planerad stängning av barnomsorg så hänvisas studenten till 

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå som anger 

på sidan 21–22 att ”Student som i god tid d.v.s. senast vid kursstart informerar om att 

de inte kan delta i examination eller annat obligatoriskt moment till följd av 

omsorgsförpliktelser för underåriga barn ska erbjudas likvärdigt 

examinationsalternativ eller obligatorium.” Om en student av andra skäl inte har 

barnomsorg så hänvisas studenten till den allmänna barnomsorgen. Vidare anges i 

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå på sidan 20 

att ”Schemaläggning för kurser som ges på dagtid, ska ske på ett sådant sätt att 

undervisning, kursobligatorier och examinationer i normalfallet bedrivs 08.00–17.00 

under vardagar. För kurs på kvällstid ska undervisning, kursobligatorier och 

examinationer i normalfallet bedrivs 18.00–22.00 under vardagar. Ordinarie 

examinationstillfälle och efterföljande examinationstillfällen bör som regel inte ske 

samma veckodag.” Slutligen anges på sidan 22 att ”I samband med examination som 

överstiger tre timmar bör det möjliggöras avbrott för amning.” 

 

I samtal med Ledningssekretariatet (utbildningsledare Lovisa af Petersen), Rektors 

kansli, framkommer det att det i dagsläget inte aktuellt med utökning av de centrala 
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reglerna avseende studenter med barn. Varje kursplan reglerar vilka delar av kursen 

som utgör kursobligatorier, samt om, och i sådana fall hur de går att kompensera. 

Fysisk närvaro kan vara ett sådant kurskrav. 

13. Studentavdelningen informerar 

a) Nätverksträff lokala råden 

RALV anordnade en nätverksträff för de lokala råden i februari/mars. Det var 

god närvaro och många givande diskussioner fördes. 

b) Studentbarometer  

Områdesövergripande rådet (OR) behandlande frågan på möte den 9 juni. 

Följande aktiviteter är planerade att göras till september 2020:  

1. Att genomföra och sammanställa en analys av andra lärosätens 

studentundersökningar eller liknande samt annat relevant material. 

2. Att mot bakgrund av analysen presentera förslag avseende om, och i sådana 

fall varför, hur (metod) och när, universitetet bör genomföra en 

studentundersökning eller liknande. 

c) UKÄ:s kartläggning studenthälsovården  

UKÄ kartlägger samtliga lärosätens studenthälsovård. SU har svarat på 

enkätfrågorna och inväntar nästa steg i kartläggningen. 

d) World Health Organization (WHO) World Health International College 

Student Initiative  

Detta är en internationell undersökning där studenter är en av 20 

fokusgrupper. Totalt är det 20 länder som deltar. Rektor har tagit beslut om 

att SU ska delta i detta. Den går ut i höst till förstagångsstudenter och 

kommer följas upp i flera år. Det pågår även en pilotstudie som har skickats 

ut till 2 000 studenter vid SU nu på vårterminen. Planen är att det ska finnas 

med frågor som berör hur studiesituationen påverkas av Coronaviruset.  

Kommande möten 

- 24 september, kl. 9-12, RALV 

Mötet avslutas. 
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Vid protokollet:  

Parasto Rosencrantz  

 

 

Justeras:  

 

Eino Örnfeldt  

Hanna Mullis  

 


