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Beslut/Åtgärd

19

Fastställande av
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkten, KCutredningen.

20

Föregående
sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Kvarstående ärenden
12

Uppföljning av
institutionernas arbete
med SAM

Det finns inget att redovisa då Fakulteterna/Förvaltningen inte
har gjort någon sammanställning av institutionernas/enheternas
handlingsplaner. AMK föreslår att det tas fram en mall för
sammanställning av ”checklistan” samt även en mall alternativt
instruktioner för sammanställning av institutionernas/enheternas
handlingsplaner. Förslagsvis bör en sådan mall/instruktioner
finnas inför uppföljningen av 2018 års systematiska
arbetsmiljöarbete.

Stående punkter
A

Rapport från
Studiesociala
samverkansgruppen

Studenterna informerar om de punkter som tagits upp på
studiesociala samverkansgruppen. En av punkterna handlade om
introduktion av nya Hsamo:s. Umu och nuvarande Hsamo, Emilia
Modig, NTK, kommer att ha ett möte den 5 september och planera
ett kortare utbildningspass för de nya Hsamo:s.

B

Planering av användning
av ämnen som kan
föranleda ohälsa eller
olycksfall

Carolin J informerar att Lokalförsörjningsenheten kommer att
anställa en ny strålskyddsexpert.

C

Utbildning

Vårens utbildning är genomförd. Deltagarna var enligt
utvärderingen väldigt nöjda med kursen. Nu har ca 70
arbetsmiljöombud gått BAM-utbildningen. Nästa gång
utbildningen ges är våren 2019. Exakt datum för denna kommer
att skickas ut inom kort.

D

Medarbetarenkäten

Det som pågår nu är att cheferna presenterar resultatet för sin
personal. Nästa steg är att påbörja förbättringsarbetet tillsammans
med medarbetarna.
Hamo lyfter att de har ett intresse av att kunna se fakulteternas
resultat och önskar inloggning till Quick Search plattform.

E

Nuläge/på gång

Inget att rapportera.
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Nästa möte
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Planeringsdag 2018-08-21 kl. 13-16.30
Nästa möte 2018-08-29 kl. 15-17

Nya ärenden
16

Krisberedskap

AO har lyft frågan om det finns en instruktion/planläggning för
vad vi ska göra om en skolskjutning uppstår. Praktiserar Umu
inlåsning eller praktiserar vi utrymning?
AG informerar att det inte finns någon sådan instruktion. Det är
en annan struktur i USA. Där kan de ganska snabbt komma fram
till var ”skytten” är. Detta finns inte här. Det tar tid innan
säkerhetsansvarig får denna information. Allt går att lösa tekniskt
men vem ska ta beslutet?
Allmän rekommendation är; fly, göm, slåss.
Just nu pågår en översyn av krisorganisationen. En del i detta är
att tydliggöra linjen. Nytt är att varje enhet/institution ska ha en
egen krisorganisation. En manual kommer att tas fram där det
framgår vad som ska göras före, under och efter en kris.
Några enheter inom förvaltningen kommer att få specifika
uppdrag (expertfunktion). Dessa är Kommunikationsenheten, ITenheten, Personalenheten, Lokalförsörjningsenheten och
Studentcentrum.
Den centrala krisgruppen består av Universitetsdirektören,
representant från Umeå studentkår, Kommunikationsenheten, ITenheten, Personalenheten, Lokalförsörjningen och
Studentcentrum.
Lokalförsörjningsenheten har fått mer resurser till säkerhet, 0,5
tjänst. Det innebär att de kan ge mer stöd till institutionerna och
enheterna.

17

Sjukstatistik

Jeanette Lövqvist informerar i enlighet med bilaga 17.1-17.2,
Sjukskrivna mer än 28 dagar, april 2018.

18

KC-utredningen

Utredningen tagits upp i ledningsgruppen. Tidsplanen är väldigt
tajt. Tanken är att tidsplanen ska förlängas. En arbetsgrupp ska
tillsättas som bl.a får i uppgift att göra risk- och
konsekvensanalyser.
Hamo informerar att de har varit inblandade i många
arbetsmiljöproblem vid Konstnärligt Campus. De vill gärna vara
med i arbetsgruppen.
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Närvarande:
För Umeå universitet
Caroline Sjöberg, Ordförande
Lars Nordlander, Vice ordförande
Jeanette Lövqvist, sekreterare
Carolin Johansson, LOK

HAMO
Helen Johansson
Inger Cullman

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

Studentrepresentanter
Emilia Modig, NTK
Eziz Allaberdyev, NTK
Jonathan Johansson Ekstrand, UMS
Evelina Krantz, UMS
Behnam Golpayegani, US
Marcus Persson, US

Vid protokollet

Jeanette Lövqvist

Justeras

Caroline Sjöberg

Justeras

Justeras

Justeras

För Saco-s

För OFR/S

Seko
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