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Studentavdelningen 
   

Stockholms universitet 

 

Besöksadress 

 
www.su.se 

Telefon: 08-16 20 00 

E-post: jamlikhet@su.se 

 

RALV/US-utskott 

Datum: 22 november 2019 

Tid: 10.00-12.00 

Plats: Studentavdelningen 371 

Protokollförare: Parasto Rosencrantz 

 

Närvarande: 

Anna Knoph, Stockholms universitets studentkår 

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Cathrine Waldenvik, Fastighetsavdelningen 

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör (ordförande) 

Hanna Mullis, Stockholms universitets studentkår 

Ingemar Dahlgren, Studentavdelningen 

Ken Benson, Humanvetenskapliga området  

Lena Hübner, Samhällsvetenskapliga området 

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen 

Petra Rising, Fastighetsavdelningen 

 

 

Dagordning 

1. Mötet öppnas. En kort introduktion görs av deltagarna.  

2. Petra väljs till justerare 

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med en tillagd punkt under 

övrigt: Labstöd för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.  

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll, se bilaga. Läggs till handlingarna 

5. Uppföljningspunkter 

a) Skåp för värdesaker i tentasalar skulle minska disciplinärenden.  

Skåp till tentasalar är inplanerade för 2020 då centralt 

tentamensadministration införs. Svårt att införa tidigare då det inte finns 

någon specifik ansvarig enhet fram till dess. Frågan diskuteras kring hur 

skåpen ska fungera: fysiska nycklar eller kort? Fastighetsavdelningen ska ta 

med sig frågan och återkomma till nästa utskottsmöte. Även frågan om hur 

många skåp ska vara ska besvaras nästa möte.  

b) SAMIR - vad händer med uppdateringen?  

Samir ska ersättas av ett system som heter IA men Fastighetsavdelningen har 

haft problem med implementeringen. I dagsläget uppfyller det upphandlade 

systemet de formella kraven men inte de informella kraven. Planen är att 

snarast lösa detta annars görs en ny upphandling. Idag fungerar inte Samir 

utan det är Serviceportalen som gäller. Serviceportalen är varken en 

långsiktig eller smidig lösning.  
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c) Centrala riktlinjer för inspelade föreläsningar.  

I dagsläget har institutioner som DSV och Juridicum detta så det finns 

pilotprojekt i praktiken. Frågan är teknisk, pedagogisk och juridisk. Kåren 

framför att det är en tillgänglighetsfråga. Frågan lyfts att föreläsningar i sig är 

frivilliga och om det då behövs inspelade föreläsningar. Frågan måste utredas 

ordentligt då det ställer krav på nya pedagogiska grepp. Det efterfrågas ett 

underlag för att kunna gå vidare. Ytterst handlar det om lärares frihet att lägga 

upp undervisningen. Saken handlar mer om att underlätta genom att tekniken 

finns och att frågan utreds juridisk. Utskottet återkommer till frågan och ska 

utreda vilka områden som är under utveckling och i vilket forum. 

Områdesrepresentanterna kan i framtiden sondera terrängen i frågan.  

d) Studentbarometer.  

Enligt Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet så planerar de att 

hantera frågan om studentbarometern under 2020, det kommer vara Anna-

Karin Björling som håller i det. Parallellt pågår ett projekt kring SU:s 

medverkan i WHO World Mental Health International College Student 

Initiative (WMH-ICS). Våda studierna hanteras av Studentavdelningen och 

Ledningssekretariatet och handlar i huvudsak om ett ramverk med två 

komponenter: 

(1) årliga enkäter för uppföljning av studenters mående. 

(2) utvärdering och implementering av förebyggande program och 

behandlingar. 

De tänker lägga upp arbetet med en studentbarometer så det inte överlappar 

WHO-projektet.  

 

6. Studentavdelningen informerar 

a) Studiemiljöutbildning.  

Ingemar informerar om chefsutbildningen Arbetsmiljö och lika villkor - SU:s 

ansvar kopplat till studenter, nästa tillfälle är 2020-03-24 kl. 09:00-12:00. 

Sprid gärna frågan i era kanaler. Frågan ställs om inte en mindre version av 

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/chefs-ledarskap
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/chefs-ledarskap
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utbildningen kan ingå i chefsutbildningen och/eller studierektorsprogrammet? 

Utskottet ska undersöka möjligheten. Vidare kan utbildningen finnas kvar 

som komplement.  

b) UHR-rapporter: En högskola för alla och Universitets och högskolors arbete 

mot sexuella trakasserier.  

Ingemar ger en presentation av SU:s exempel i rapporten En högskola för alla 

samt en kort sammanfattning. Parasto berättar kort om rapporten Universitets 

och högskolors arbete mot sexuella trakasserier. Forskningen som 

framkommer i rapporten pekar på den att den största utmaningen är att 

komma åt den akademiska strukturen och kulturen som skapar förutsättningar 

för att sexuella trakasserier inträffar och fortsätter och tillåts fortsätta. Denna 

fråga kommer SU återkomma till framöver. 

c) Nätverksträff lokala råden.  

Vi hade en sådan förra året som var uppskattad, ca häften av lokala rådens 

sammankallande deltog. En liknande nätverksträff planeras till nästa år. 

Kåren deltog förra året och de är tillfrågade för 2020. 

d) Arbetsmiljö- och villkorspolicy. 

Klubbades på RF igår. Kommer att skickas ut till utskottet för kännedom när 

protokollet är underskrivet. 

e) Regler för studentinflytande.  

Skulle tas på RF igår men ansvarig Anna-Karin Björling har meddelat att 

arbetet har skjutits upp några veckor. Själva regeldokumentet med tillhörande 

överenskommelser har varit på remiss på bred front. Kåren och 

Studentavdelningen har varit med upprättandet av den. Kåren har också 

fungerat om remiss. Det är viktigt att regeldokumentet är djupt förankrad i 

verksamheten.  

Övrig fråga, Labstöd på Natfack. Barbara tar upp frågan kring labsäkerhet för 

studenter med funktionsnedsättning. Stöd från Studentavdelningen efterfrågas. 

Natfak lyfter frågan och efterfrågar förbättringar på området. En önskan att få en 

mer naturvetenskaplig kompetens med fokus på Särskilt pedagogiskt stöd. Denna 

https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2019/uhr-en-hogskola-for-alla-2019.pdf
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2019/uhr-universitets-och-hogskolors-arbete-mot-sexuella-trakasserier.pdf
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2019/uhr-universitets-och-hogskolors-arbete-mot-sexuella-trakasserier.pdf
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fråga behandlas i dagsläget. Dels har vi individuella ärendens som hanteras och 

dels kan det från centralt håll ge det stöd som behövs. Studentavdelningen, 

Rättssekretariatet och Fastighetsavdelningen håller en dialog med verksamheten. 

Lite mer informationsinsatser framöver. 

 Mötet avslutas. 

  

Vid protokollet: 

Parasto Rosencrantz 

 

Justeras: 

 

 

Eino Örnfeldt Petra Rising   

 


