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Beslut/Åtgärd

1

Fastställande av
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter ändringen att §6 flyttas till §38.
Ny ordning i föredragningslistan framöver enligt förslag från
Christina Boström.

2

Föregående
sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3

Redovisning av resultat
Studiebarometern 2016

Nils Eriksson informerar om resultatet, presentation bifogas i
bilaga 1. Sammanfattningsvis:
* Studenter som kommit ”en bra bit in” i sina programstudier är
överlag nöjda.
* Män och kvinnor tycker i stort sett lika, förutom:
- Fler kvinnor tycker att studietakten och svårighetsgraden är hög.
- Kvinnor lägger ner mer tid på sina studier.
- Fler kvinnor känner oro inför ett flertal undervisningsinslag.
- Fler kvinnor uppvisar symtom på ohälsa och de relaterar dessa i
större utsträckning till sina studier.
- Fler kvinnor känner otrygghet på campus utanför dagtid mån-fre.

4

Företagshälsovårdens
årsredovisning

Mikael Björkström redovisar enligt utskickad årsrapport. Besök
hos fysioterapeut, företagssköterska, beteendevetare/psykolog och
läkare är de mest använda tjänsterna, vilket också var fallet under
2016. Under 2017 har besök till psykolog/stödsamtal minskat
medan en ökning har skett till rehabiliteringssamordnare.
Genomsnittligt antal besök var 4,25 vilket ligger i nivå med
föregående år. Fördelningen mellan könen var 69 % kvinnor och
31 % män vilket ligger i nivå med tidigare år. Under 2017 är det
likt 2016 de förebyggande tjänsterna på individnivå som utgör
största delen av Feelgoods insatser. De ser en ökning av svårare
psykisk ohälsa och riskgrupperna är fortsatt doktorander och TApersonal.

5

Regel och
handläggningsordning
alkohol och droger

Skjuts upp till nästa möte den 11/4 då dokumenten ska upp i
Radon först.

6

Uppföljning av
arbetsskador och tillbud
2017

Mötet önskar utförligare beskrivning av arbetsskadorna så att det
tydligt framgår vad som inträffat.

Arbetsmiljökommittén (AMK)

Protokoll
Arbetsmiljökommittén
2018-02-22

Sid 2 (4)

7

Doktorandprojektet

Lars Nordlander är sjuk så punkten skjuts till nästa möte 11/4.

8

Verksamhetsplan och
handlingsplan för AMK

Årscykeln och aktiviteterna för AMK tas upp på nästa möte. Hur
kan en verksamhetsplan se ut? Jeanette Lövqvist och Lars
Nordlander får frågan.

9

Universitetsövergripande
handlingsplanen

Inger Cullman efterlyser mer fart i arbetet med Umu:s
övergripande handlingsplan. Caroline Sjöberg informerar om att
efter årets medarbetarenkät ska en ny handlingsplan tas fram och
då måste ledningen vara mer involverad för att det ska bli mer fart
i arbetet.

Kvarstående ärenden
38. Process och tidsplan för
revidering av
arbetsmiljöpolicy

Anna Mothander redovisar förslag på process- och tidsplan. En
arbetsgrupp för arbetet ska tillsättas. Christina Boström blir den
fackliga representanten. Anna skickar inbjudan till Inger Cullman
så får Hamo komma överens om vem som ska deltaga. Anna
skickar även till de tre hsamo så får de komma överens om en
representant. Arbetet med revideringen ska stämmas av på första
AMK-mötet i höst. Ny reviderad process- och tidsplan finns i
bilaga 2.

41

Carolin Johansson informerar kort om att en översyn har
genomförts av alla dokument som handlar om riskbedömning och
nu finns förslag på att ha kvar tre dokument; ett för laborativ
verksamhet, en för systematiskt arbetsmiljöarbete och en för
förändring. Punkten tas upp för diskussion nästa möte den 11/4.

Revidering av mall för
riskbedömning

Stående punkter
A

Rapport från
Studiesociala
samverkansgruppen

Inga studeranderepresentanter deltog vid mötet.

B

Planering av användning
av ämnen som kan
föranleda ohälsa eller
olycksfall

Rektorsbeslutet om Umu:s brandskyddsorganisation ska
revideras. Det har varit uppe på kanslichefsmöte och ska nu ut på
remiss.
Olle Nygren blir vikarie för Åsa Bäckström på
Lokalförsörjningsenheten när hon går ner i tid pga. avtalspension.
Olles tjänst är 20% från 1 mars och 6 månader framåt.
Vår nya strålskyddsexpert Göran Ågren från FOI har meddelat att
Umu:s strålskyddsorganisation inte lever upp till villkoren i våra
tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten och anser att
strålskyddsexpertens tjänst måste utökas för att komma till rätta
med detta.
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C

Utbildning

Datum för vårens utbildning av arbetsmiljöombud respektive
huvudstuderandearbetsmiljöombud/studerandearbetsmiljöombud
är fastställda och inbjudningar är utskickade.

D

Medarbetarenkäten

Lars Mähler informerar om medarbetarenkäten. Enkäten ska gå ut
den 16 mars och avslutas den 4 april och består av ca 80 frågor.
Resultatet ska vara klart den 7 maj. Institutioner/motsvarande ska
sedan upprätta en handlingsplan som ska in i verksamhetsplanen.
Arbete med frågeunderlag och organisationsstruktur pågår nu. En
grupp med representanter från personalenheten, prefekter och
hamo (Helene Johansson) ska få testa enkäten innan den skickas
ut. Presentationen och frågeunderlaget (ej fastställt) finns för
kännedom i bilaga 3 och 4.

E

Nuläge/på gång

Inger Cullman informerar om att Magnus Svartengren föreläste
på HR-dagarna och var mycket bra. En person som kanske kan
föreläsa mer på Umu framgent.

F

Nästa möte

Nästa möte 2018-04-11 kl. 13-15

Bilagor
p 3 Presentation Studiebarometern 2016
p 38 Process- och tidsplan för revidering av arbetsmiljöpolicy
D Presentation medarbetarenkäten
D Frågeunderlag till medarbetarenkäten

Närvarande:
För Umeå universitet
Caroline Sjöberg, Ordförande
Carolin Johansson, sekreterare

HAMO
Helene Johansson
Inger Cullman

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

Studentrepresentanter
Inga närvarande vid mötet
Övriga
Nils Eriksson, kansliet för samfak p 3
Mikal Björkström Feelgood p 4
Anna Mothander, Personalenheten p38
Lars Mähler, Personalenheten p D
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Vid protokollet

Carolin Johansson

Justeras

Caroline Sjöberg

Justeras

Justeras

Justeras

För Saco-s

För OFR/S

Seko
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