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Ärenden

Beslut/Åtgärd

1.

Fastställande av
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med ett
tillägg om en övrig fråga:
Skyddsområde på sliperiet

2.

Föregående
sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll, 161213, läggs
till handlingarna.

3.

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlingsplaner

AMK diskuterade frågan. Finns ett
behov av att se över det systematiska
arbetsmiljöarbetet (mallen,
instruktioner mm) vid Umu.
Förslagsvis bör en arbetsgrupp
tillsättas. Lars anser att detta bör
förankras med ledningen. Lars lyfter
frågan till Caroline Sjöberg. Frågan
tas upp på nästa AMK den 5 april.

4.

Arbetsskador- och tillbudsstatistik

Carolin Johansson redovisade
statistik i enlighet med bilagorna 4.14.3. Caroline konstaterar att det har
skett en ökning av anmälningar
avseende arbetsskador. Carolin tror
inte att detta beror på att det sker
mer arbetsskador utan att personal
och studenter har blivit bättre på att
anmäla. AO funderar varför det bara
inkommer anmälningar om
stickskador på tandläkarutbildningen
och inga anmälningar från
sjuksköterskeutbildningen eller
läkarutbildningen. Carolin
undersöker detta med
läkarprogrammet.
Carolin informerar vidare att ett
digitalt system för anmälningar har
tagits fram och att det nu är på gång
en pilot. Kårrepresentanterna föreslår
att universitetet, när systemet är i
gång, gör reklam på toaletterna,
facebook, nyhetsbrev m.m.

5.

Samverkan vid
arbetsmiljöundersökningar

Inger Cullman informerar i enlighet
med bilaga 5. Det är flera
arbetsplatser som haft
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arbetsmiljöproblem.
Beställarkompetensen vid beställning
av arbetsmiljöutredningar måste bli
bättre och det finns ett behov av att
bygga upp rutiner/
handläggningsordning kring detta.
Lars anser att det är viktigt att ta ett
helhetsgrepp kring denna fråga. Lars
kommer att lyfta frågan till Caroline
Sjöberg. AO kommer att ta upp denna
fråga på nästa CSG.

6.

Samverkansavtalet m FK

Jeanette Lövqvist informerar enligt
bilaga 6.

Övriga frågor
7.

Skyddsområde på sliperiet

Efter diskussion kom AMK fram till
att vi avvaktar med skyddsområdet
till delegationen är klar. Tas upp som
en punkt på nästa AMK. HAMO
företräder arbetstagarna i
arbetsmiljöfrågor.

Stående ärenden
A

Nuläge/på gång

Lars Nordlander informerar,
-Att rektor initierat ett
värdegrundsarbete och att första
mötet är den 21 mars. Den nya
arbetsmiljöpolicyn som ska tas fram
måste länkas ihop med
värdegrunden. Kårrepresentanterna
lyfter att det är viktigt att inkludera
dem i arbetet med värdegrund. Lars
återkommer om en rapport från
mötet på nästa AMK.
-Praktik i staten, statliga myndigheter
i Västerbotten förväntas ta emot 35
personer i praktik 2017 och närmare
200 personer 2018.
-Lars mfl. kommer att träffa USM
nästa vecka för att diskutera deras
verksamhet och utbud.
-En studiesocial samverkansgrupp
har upprättats. Lars föreslår att en
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rapport från denna grupp blir en
stående punkt på AMK.
Siv Sjödin informerar att Seko har
bjudit in deras medlemmar till ett
studiebesök på USM.
Hanna Norberg informerar att NTK
tillsammans med de sju största
naturvetar- och teknologkårerna har
gått ut med enkäten ”Hur mår
teknologen”. Sista svarsdatum är den
1 mars.
Anton Sandin informerar att han
arbetar med att se över
doktorandernas situation kring
prolongering, deras rättigheter och
möjligheter. Har fått indikationer på
att doktoranderna inte anmäler
sjukfrånvaro.
Inger Cullman och Linda Johansson
informerar om att AMO-valen är på
gång och att det kommer att väljas två
nya HAMO.
B

Planering av användning av ämnen
som kan föranleda ohälsa eller
olycksfall

Carolin Johansson informerar att
servicen av alla handbrandsläckare
nu är klar. Innemiljöproblematikenstartmöte för framtagande av en
riktlinje imorgon, 1/3. Kommer att
involvera HAMO framöver. Ny
strålskyddsexpert, Göran Ågren från
FOI, börjar den 1 mars.
Hum och BVH – arbetsmiljöproblem,
Carolin återkommer med mer
information i denna fråga vid nästa
AMK.

C

Utbildning

Inger Cullman redovisar
utvärderingen av pilotomgången. De
flesta deltagare tyckte att
utbildningen var bra. Hur går vi
vidare? AMK beslutar att vi under
våren ger ytterligare en
utbildningsomgång. Lars pratar med
Caroline Sjöberg.
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Medarbetarenkäten

Nils Eriksson och Lars Nordlander
har varit och träffat Quicksearch. Det
finns ingen möjlighet att skruva på
enkätkonstruktionen och inte heller
någon möjlighet att tona ned vissa
frågor. Som avtalet med Quicksearch
är skrivet finns inget krav på att Umu
måste göra en ytterligare
undersökning. Avtalet går ut 2018.
Lars konstaterar att ska vi använda
oss av Quicksearchs enkät behövs inte
någon arbetsgrupp inför utskick. Det
enda som behöver göras är att ta fram
ett organisationsträd. Däremot
behövs en arbetsgrupp som arbetar
med resultaten från enkäten.
Lars bedömning är att vi inte ska göra
en ytterligare undersökning med
hjälp av Quicksearch. Lars förslag är
att Umu utvecklar en egen enkät och
tar tillvara våra egna kompetenser.
För detta krävs att det skapas en
arbetsgrupp. AO lyfter att det är
viktigt att göra en planering för detta
arbete och att de inblandade får betalt
för arbetet. AO anser att det är viktigt
att vi, innan beslut tas, tar in
prefekternas synpunkter utifrån att
de har använt sig av
medarbetarenkäten som en del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet vid
institutionerna. Det kan behöva
skapas en enklare enkät som
institutionerna kan använda sig av i
avvaktan på en eventuell Umu-enkät.
Lars kommer att ta upp denna fråga
med universitetsledningen. Lars
kommer även att ta upp detta som en
punkt på kommande CSG

C

Nästa möte

2017-04-05 kl. 13:00-15:00 i Flotten.
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Närvarande:
För Umeå universitet
Lars Nordlander
Jeanette Lövqvist
Carolin Johansson

HAMO
Inger Cullman
Linda Johansson

För Arbetstagarorganisationerna
Christina Boström, Saco-S
Mats-Åke Moritz Lundkvist, OFR/S
Siv Sjödin, Seko

Studentrepresentanter
Hanna Norberg, Umeå naturvetar- och
teknologkår
Anton Sandin, Umeå studentkår

Vid protokollet

Jeanette Lövqvist
Justeras

Lars Nordlander
Vice ordförande
Justeras

Justeras

Justeras

För Seko

För Saco-s

För ST
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