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Tid och plats:  15  december  kl. 13.00-15.00, zoom  

Närvarande:  Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen  

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området  

Elis Wibacke, Stockholms universitets  studentkår  

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör (ordförande)  

Ingemar Dahlgren, Studentavdelningen  

Jerker Dahne, Studentavdelningen  

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området  

Lena Lundqvist, Fastighetsavdelningen (punkt 8)  

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen  

Sofia Holmdahl, Stockholms universitets studentkår  

Protokollförare:  Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen  

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Eino Örnfeldt öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare 

Elis Wibacke väljs till justerare. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Mötet fastställer dagordningen. 

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokollet lämnas till handlingarna utan anmärkningar. 

§ 5 Hur tar SU ansvar för studenters arbetsmiljö i pandemin? 

Finns det någon analys? 

Föredragande: Stockholms universitets studentkår 

Det bör utformas en strategi för hur SU tar ansvar för studenters arbetsmiljö under 

pandemin anser SUS. Studenter som grupp är särskilt utsatta vid distansstudier då de 

ofta är trångbodda. Verksamhetsföreträdarna framför att denna fråga bör diskuteras 

på den nivå där alla studierektorer sitter. Där verksamheten är mer studentnära. Olika 

lärare försöker erbjuda digital tid (drop in) för studenter som önskar den tiden. 

Vidare har lärare framfört att det är svårt att fånga signaler då alla studenter inte har 

sin kamera på. Verksamhetsföreträdarna framför att utifrån lärarnas perspektiv finns 

det många utmaningar att bedriva undervisning på distans. 
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Studenthälsan  framför att  den vanliga verksamheten pågår som  vanligt, i  samtal med 

studenter verkar  inte pandemin vara det  största  fokuset men ensamhetsproblematiken 

är  ett  tema som återkommer.  

Studentkåren framför att det viktiga  är  att  institutionerna  har  information  om vad  de 

kan göra. Institutionerna borde  ha  en strategi kring dessa frågor. En fråga som kåren 

tar  upp är att  från centralt håll  arbeta  med  att  samla  informationen  till studenter kring  

SU:s lokaler  (och öppettider) så att  trångbodda studenter kan hitta lokaler  som är  

närmare deras  bostad och  smittspridning kan undvikas. En utmaning är att vissa 

lokaler, t.ex. i innerstan och i Kista, endast  är öppna för studenter vid vissa 

institutioner vilka har passerkort.  Andra frågor studentkåren tycker borde undersökas  

är tillgång till webbkamera, tillgång till dator (för skrivning av hemtentamen) och hur  

mår  studenter?  Ingemar Dahlgren och Anna-Karin  Huggare  upplyser om att  göra 

riskanalyser vid institutionen där  studenter kan delta.   

§     6  Breddat fokus  i  arbetsmiljöarbetet –  pm  från  Sveriges  

förenade studentkårer  (SFS)  

Föredragande: Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen  

PM:et och dess  rekommendationer  gås igenom. Kan en punkt om arbetsmiljö  införas  

i kursutvärderingar genom  tillägg i  den centrala mallen? Mötet  ska återkomma i  den 

frågan. Ingemar  Dahlgren  berättar kort  om  ett nytt högskoleöverskrivande  nätverk  

för anställda som arbetar med studiemiljöfrågor, främst Studenthälsans personal  med. 

I nätverket är  10–12  lärosäten representerade.  

Ett  förslag som tas upp är att  i framtida nätverksträff  för lokala rådsordföranden ta 

upp studentperspektivet. Strukturen verkar  fungera ute i verksamheten men vi  måste 

fylla det med innehåll.  

Mötet enas kring att  arbetet kring dessa  frågor  ska i de lokala råden. Det gäller att  det  

ges gott stöd till de lokala råden i dessa  frågor, se punkten nedan.  

§     7  Information  om  nya  ledamöter i  RALV  2021–2023  

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen  

Nuvarande ledamöters mandatperiod går ut vid årsskiftet och i  januari kommer rektor  

fatta beslut  om ledamöter för perioden 2021–2023. Områdesnämnderna har  lämnat  

förslag till nya ledamöter.  

När de nya ledamöterna är  valda så kommer Anna-Karin Huggare och Parasto 

Rosencrantz boka in ett möte med dessa för att  säkerställa en god överlämning till de 

nya verksamhetsrepresentanterna.  
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§ 8 Systematiskt lika villkorsarbete – diskrimineringsgrunden 

”funktionsnedsättning” 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen och Parasto Rosencrantz, 

Studentavdelningen 

Utskottet delas upp i två grupper där underlaget diskuteras. 

Grupperna framför att väldigt många av frågorna kan diskuteras och hanteras på 

central nivå. Vissa frågor som föreslås tas på lokal nivå kan även tas upp på central 

nivå. Det ser väldigt olika ut på universitet, finns inte alltid ja- eller nejsvar på alla 

frågor. Det finns brist på tillgänglig information om fysisk tillgänglighet, exempelvis 

vid tillfälliga arbeten och förändringar i den fysiska miljön, en tillgänglighetsapp i 

framtiden? Det efterfrågas en central samordning kring tillgänglighetsarbetet inom 

universitetet. Angående appen har Fastighetsavdelningen tittat på denna lösning, det 

är kostnadsfråga. Det är också viktigt att de hjälpmedel som finns, t.ex. i form av 

hörslingor, regelbundet ses över, och att lärare får information om inkluderande 

pedagogik och språkbruk. 

Frågorna till de lokala råden var bra frågor. Tydligare information efterfrågas kring 

begrepp, tex vad är definitionen av funkofobi. Viktigt att när dessa samtal förs att 

studentrepresentanter är närvarande. 

§ 9 Kommande möten 

- 16 februari, 2021, kl. 10-12 – AM-utskottet 

- 24 februari, 2021, kl. 10-12 – US-utskottet 

- 26 maj, 2021, kl. 10-12 – AM-utskottet 

- 2 juni, 2021, kl. 10-12 – US-utskottet 

- 22 september, 2021, kl. 9-12 - RALV 

Mötet avslutas. 

Vid protokollet: 

Parasto Rosencrantz 



   

 

 

   

 

4(4) 

Justeras: 

Eino Örnfeldt Elis Wibacke 




