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Tid och plats: 4 juni 2020, kl. 10:00-12:00, Zoom 

 

Närvarande: Eino Örnfeldt, ordförande, Universitetsdirektör 

Marie Högström, Personalchef  

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Ken Benson, Humanvetenskapliga området 

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området 
 

Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud (Fackförbundet ST) 

Christina Edelbring, Fackförbundet ST 

Mona Hverven, huvudskyddsombud (Saco-S) 

Magnus Gustavsson, Saco-S 

Jonas Eklund, doktorandrådsrepresentant, Studentkåren 

 

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Frånvarande: Lena Lundqvist, Fastighetsavdelningen 

 

Protokollförare: Anna-Karin Huggare 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

Eino Örnfeldt öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 

2. Val av justerare 
Christina Edelbring, Fackförbundet ST, väljs till justerare. 

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter framförs och protokollet läggs till handlingarna. 

Dock ska noteras i föregående protokoll vid vilken punkt Sandra Hellstrand och 

Christina Edelbring från Fackförbundet ST lämnade mötet. 

 

 

5. Mål för arbetsmiljö och lika villkorsarbetet 2020-2022 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen  

 

Anna-Karin Huggare går kort igenom måldokumentet samt beskriver processen 

med att ta fram dokumentet. Utgångspunkt har varit Arbetsmiljö- och lika 

villkorspolicyn, och utifrån denna har det definierats ett antal övergripande mål. 
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För att ta sig dit behöver dessa brytas ner till delmål. Valet av dessa delmål 

grundar sig bland annat i olika kartläggningar och undersökningar – till exempel 

medarbetarundersökningen och internrevisorns granskning av arbetsmiljöarbetet 

– men även i de problembeskrivningar och behov som lyfts från verksamheterna, 

skyddsorganisationen, de fackliga organisationerna samt Studentkåren.  

Under våren har målen och delmålen diskuterats i olika konstellationer för att 

samla in synpunkter och idéer. De som varit involverade i detta arbete är 

verksamhetsföreträdarna i RALV, huvudskyddsombuden, studiemiljöombuden 

samt doktorandrådsrepresentant på Kåren, Studentavdelningen, 

Fastighetsavdelningen och universitetsledningen. 

 

Fackförbundet ST tycker att måldokumentet är bra, dock önskas att lika 

villkorsfrågorna lyfts fram tydligare. Till skillnad från arbetsmiljöarbetet så är 

intrycket att lika villkorsarbetet haltar lite – både i den centrala RALV och i det 

lokala arbetet. Med utgångspunkt i detta önskar Fackförbundet ST att det, under 

rubriken Systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete, tydliggörs att lika 

villkorsfrågorna behöver integreras i det systematiska arbetet.  

Med samma resonemang som ovan, anser Fackförbundet ST att även de digitala 

arbetsmiljöfrågorna bör lyftas som en del i det systematiska arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet. Det är även viktigt att dessa frågor inte enbart integreras i 

skyddsrondsmallarna, utan även i andra dokument som är av vikt för 

undersökning och uppföljning av arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet – t ex i 

utvecklingssamtalsmallarna och i medarbetarundersökningen.  

  

Arbetsgivaren instämmer i Fackförbundet ST synpunkter. Anna-Karin Huggare 

kommer göra justeringar i måldokumentet gällande lika villkorsfrågorna och den 

digitala arbetsmiljön. Personalavdelningen kommer även ta med sig 

Fackförbundet ST:s synpunkter i det framtida arbetet med att revidera mallarna 

kopplade till utvecklingssamtal samt i planeringen inför nästa 

medarbetarundersökning. 

Ken Benson lyfter att det saknas en punkt gällande uppföljning av delmål 2 

under rubriken Systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete. Det kommer 

därför att läggas till att uppföljning kommer ske genom insamlande av 

information från de lokala råden. 

Nästa steg är att detta måldokument tas upp som en punkt på nästa US-

utskottsmöte (den 12 juni), och därefter förbereds dokumentet för rektorsbeslut. 

Målet är att rektor ska besluta om Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 

2020-2022 innan sommaren. 

 

En diskussion förs även gällande hur den centrala RALV:en skulle kunna arbeta 

systematiskt med lika villkorfrågor – på vilket sätt kan vi integrera lika 

villkorsfrågorna i det övriga arbetsmiljöarbetet? Hur ska vi arbeta med ”aktiva 

åtgärder”? Hur kan vi stötta de lokala råden i detta arbete? 

Det beslutas att Sandra Hellstrand (Fackförbundet ST) och Anna-Karin Huggare 

(Personalavdelningen) tar fram ett förslag till nästa RALV-möte, om hur RALV 

skulle kunna arbeta systematiskt med lika villkorsfrågorna. 
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6. Försäkringar och arbetsmiljö vid arbete hemma eller på annan plats än 

arbetsplatsen. 

Föredragande: Fackförbundet ST  

 

Fackförbundet ST undrar om det har gått ut någon information till medarbetare 

gällande försäkringar när man arbetar hemifrån, eller från annan plats än 

arbetsplatsen? Man har fått intrycket av att man inte är lika ”välförsäkrad” vid 

arbete hemifrån jämfört med när man befinner sig på sin arbetsplats, och att det 

är extra viktigt att man ser över sin hemförsäkring.   

Fackförbundet ST har även fått indikationer på att förutsättningarna för 

medarbetarna som arbetar hemifrån ser väldigt olika ut, till exempel gällande att 

ta med sig utrustning/arbetsredskap hem – vissa får ombesörja detta själva medan 

andra får detta hemskickat. Vissa chefer har täta avstämningar med sina 

medarbetare, andra har knappt någon kontakt med sin chef. Det ser med andra 

ord mycket olika ut och Fackförbundet ST undrar om det inte bör gå ut tydligare 

och gemensamma riktlinjer/direktiv till verksamheterna? 

 

Arbetsgivaren förklarar att det är mycket svårt att gå ut med generella riktlinjer, 

eftersom våra verksamheter ser så olika ut och har så pass olika förutsättningar. 

Den information man gått ut med till chefer i organisationen gällande 

utrustning/arbetsredskap är att man i största möjligaste mån ska underlätta för 

medarbetare att ta med sig utrustning hem – att stötta medarbetarna i detta. 

Gällande försäkringar så gäller dessa oavsett om man arbetar på sin arbetsplats 

eller om man arbetar hemifrån. Eftersom det kan vara en svår gränsdragning vid 

hemarbete, gällande t ex arbetsskada, så är det viktigt att man ser över sin 

hemförsäkring. Arbetsgivare kommer se över om detta behöver förtydligas 

ytterligare på Medarbetarwebben. 

 

Från centralt håll har man vidtagit ett antal åtgärder för att stötta chefer och 

medarbetare i den speciella situation som vi befinner oss i, där många arbetar 

hemifrån och där cheferna är tvungna att leda på distans. Några av åtgärderna är 

följande: 

- Information på hemsidan riktat till medarbetare om vad man kan tänka 

på när man arbetar hemifrån, inklusive länk till information om 

ergonomi samt pausjympa. 

- Digital utbildning till samtliga medarbetare, från företagshälsovården 

Feelgood, som handlar om arbete hemifrån. 

- Informationsutskick till samtliga chefer med tips och råd om man har 

medarbetare som arbetar på distans. 

- En särskild sida har skapats på Medarbetarwebben, Att leda i 

coronatider, där samtlig information till chefer är samlat. 

- Digital utbildning till samtliga chefer, från företagshälsovården 

Feelgood, gällande att leda på distans. 

- Stödmaterial och mallar gällande de särskilda riskbedömningar som 

behöver göras med anledning av Corona-pandemin. 
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7. Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Coronatider 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 

Fackförbundet ST tycker at det är bra att man har gått ut med direktiv om att 

verksamheterna behöver göra särskilda riskbedömningar utifrån den särskilda 

situation som råder just nu, och att cheferna uppmanas att göra detta i samverkan 

med arbetsmiljöombud och de lokala råden. Detta med bakgrund av att man fått 

signaler om att det råder stora skillnader mellan olika institutioner/motsvararande 

i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat under våren. På vissa 

institutioner/motsvarande har man haft kontinuerliga möten i de lokala råden, 

medans det i andra verksamheter inte har varit några möten alls. 

Fackförbundet ST har även fått frågor från lokala arbetsmiljöombud om huruvida 

arbetsgivaren planerar att utöka friskvårdstimmen för medarbetare för att främja 

och motivera fysisk aktivitet bland medarbetare. 

 

Arbetsgivaren delar Fackförbundet ST:s bild av att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet fungerat olika på olika institutioner/motsvarande under våren. 

Efter den mest akuta fasen, som rådde under mars/april, är det viktigt att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kommer igång igen och detta är en av 

anledningarna till varför Personalavdelningen gick ut med stöd och mallar till 

chefer gällande riskbedömningar. Efter sommaren kommer det sannolikt vara ett 

annat läge gällande distansundervisning och hemarbete, och de lokala 

riskbedömningar som gjorts under våren kommer behöva revideras/uppdateras. 

Marie Högström berättar att det inte kommer gå ut några nya direktiv gällande 

friskvårdstimmen jämfört vad som finns idag. Som stöd till medarbetare gällande 

fysisk aktivitet så erbjuder arbetsgivaren samtliga medarbetare digitala 

utbildningar gällande både hemarbetet och pausjympa. De signaler som 

Personalavdelningen fått från chefer indikerar dessutom att cheferna är extra 

generösa gällande friskvårdstid, utifrån rådande situation. 

 

RALV är överens om att alla, både chefer och arbetsmiljöombud, gemensamt 

behöver stötta varandra i att inte tappa systematiken i arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet.   

 

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

arbetsmiljöarbetet? 

Föredragande: Fackförbundet ST  

 

Eftersom det råder en särskild situation just nu med anledning av Corona-

pandemin, och att särskilda riskbedömningar nu görs i verksamheterna utifrån 

detta, så flyttas denna fråga till i höst.  

Det är dock viktigt att de riskbedömningar som görs nu följs upp systematiskt för 

att undersöka om det finns några gemensamma eller övergripande åtgärder som 

behöver vidtas. Ett förslag är att en sammanställning av 

institutionernas/motsvarandes riskbedömningar görs på fakultetsnivå, och att 

dessa sammanställningar därefter diskuteras i universitetsledningen för att se om 

det finns några gemensamma nämnare. 
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9. Stipendiaters arbetsmiljö och arbetsvillkor 

Föredragande: Fackförbundet ST  

 

Fackförbundet ST har gjort en översyn av stipendiaters arbetsvillkor och kommit 

fram till att det för doktorander finns ett bra försäkringsskydd, men att andra 

typer av stipendiater befinner sig i en utsatt situation. Dessa grupper är 

exkluderade från de flesta socialförsäkringar och det finns en bristande kunskap 

om detta i organisationen. Detta riskerar i förlängningen påverka den 

organisatoriska arbetsmiljön negativt. 

 

Stipendiater är inte anställda på Stockholms universitet (utifrån ett arbetsrättsligt 

perspektiv) och detta är en utmaning ur arbetsmiljösynpunkt: Hur hanterar man 

arbetsmiljön för en grupp personer som inte är anställda, men som arbetar på 

universitetet?  

 

RALV konstaterar att man inte har några exakta uppgifter på hur många personer 

detta kan röra sig om. Eftersom dessa personer inte är anställda så finns de inte i 

Primula, och det är oklart om det finns någon sammanställning av detta på 

fakultets- eller områdesnivå. 

Verksamhetsföreträdarna i RALV (Ken Benson, Barbara Wohlfarth och Lena 

Hübner) föreslår att de går ut och frågar prefekterna inom deras respektive 

område, för att göra en inventering. Sandra Hellstrand, Fackförbundet ST, 

skickar förslag på frågor till Ken, Lena och Barbara. 

Sammanställning av denna inventering presenteras på nästa RALV-möte.  

 

10. Personalgymmets framtid 

Föredragande: Fackförbundet ST  

 

Enligt Fackförbundet ST, Saco-S och doktorandrådsrepresentanten florerar det 

rykten om att personalgymmet ska läggas ner, och detta skapar oro och upprörda 

känslor bland medarbetare och doktorander. Vid kontakt med 

Fastighetsavdelningen har vissa doktorander fått beskedet om att man i framtiden 

kommer hänvisa till Frescatihallen för träning. För att förhindra rykten och oro är 

det viktigt att man går ut med tydlig och konsekvent information om vad som 

gäller. 

 

Eino Örnfeldt berättar att personalgymmet stängdes när campus stängdes ner, 

detta utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det finns inga beslut om att stänga ner 

personalgymmet permanent, utan planen är att personalgymmet ska öppna när 

campus öppnas. 

Marie Högström berättar att det kommer göras en skyddsrond på gymmet i 

samband med öppnandet, då detta är en arbetsmiljöfråga utifrån 

säkerhetssynpunkt. 

 

Information om personalgymmets öppentider finns här: https://www.su.se/om-

oss/universitetsomr%C3%A5det/%C3%B6ppettider/%C3%B6ppettider-

fr%C3%A5n-18-mars-1.491210 

 

https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/%C3%B6ppettider/%C3%B6ppettider-fr%C3%A5n-18-mars-1.491210
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/%C3%B6ppettider/%C3%B6ppettider-fr%C3%A5n-18-mars-1.491210
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/%C3%B6ppettider/%C3%B6ppettider-fr%C3%A5n-18-mars-1.491210
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11. Kommande möten 

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

- 24 september, kl 9-12, RALV 

- Möten inför läsåret 2020/2021 kommer bokas innan sommaren  

 

 

 

Vid protokollet:  

 

Anna-Karin Huggare 

 

 

 

 

 

 

Eino Örnfeldt   Christina Edelbring 

Ordförande   Justerare 


