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Beslut/Åtgärd

25

Fastställande av
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

26

Föregående
sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Stående punkter
A

Rapport från Studiesociala
samverkansgruppen

Evelina Krantz lyfter att hon fått klagomål från läkarstudenterna
om lunchutrymmen i Biologihuset. Det är det för få
mikrovågsugnar och sittplatser. AMK anser att detta är en fråga
som ska lyftas till fakulteten.
Marcus Persson lyfter frågan om brist på studieplatser i
Samhällsvetarhuset. Carolin Johansson tar med sig detta till
Lokalförsörjningen.
Marcus lyfter även de oroligheter som hänt under den senaste
tiden på Ålidhem. Han funderar hur studenterna som bor i
området mår och vad som görs för att trygga situationen för
studenterna? AMK föreslår att säkerhetschefen, Jörgen
Sandström, bjuds in till studiesociala samverkansgruppen.
Carolin Johansson tar kontakt med Jörgen.

B

Planering av användning
av ämnen som kan
föranleda ohälsa eller
olycksfall

Carolin Johansson informerar att:
Pia Grahn från Strålningsvetenskaper är ny strålskyddsexpert.
Hon kommer arbeta 30% som strålskyddsexpert med möjlighet
till utökning med ytterligare 20% vid behov.
Inget nytt har hänt i strålskyddsärendet. Ärendet ligger hos
åklagaren för prövning.
Lokalförsörjningsenheten har genomfört en riskinventering. I
denna har det framkommit att flera institutioner tycker det är
svårt att säkerställa att studenterna ges information om
utrymningssäkerhet. Carolin informerar att det utifrån detta
finns förslag på att ta fram ett informationsmaterial om
brandskydd som verksamheten kan använda.
En blankett för beställning av medicinska kontroller till
Företagshälsovården finns nu på Aurora.
Åsa Bäckström på Lokalförsörjningsenheten har påbörjat en
utredning om Umu ska fortsätta använda Chemkeeper.
Utifrån Chemkeeper lyfter Mats-Åke Moritz Lundkvist frågan om
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de ämnen som Umu själva tar fram och hur dessa hanteras.
Carolin tar med sig detta och återkommer i frågan.
C

Utbildning

Linda Johansson lyfter frågan om fortbildning till
arbetsmiljöombuden. AMK föreslår att det först görs en
inventering av vilka behov som finns bland arbetsmiljöombuden.

D

Uppföljning av
Systematiskt
arbetsmiljöarbete och
medarbetarenkäten

Lars Nordlander informerar att arbetet med medarbetarenkäten
pågår i verksamheten. Personalenheten kommer under våren att
genomföra fakultetsdialoger för att följa upp arbetet med
medarbetarenkäten. Extra viktigt är det att följa upp de
institutioner och enheter som har låga NMI-resultat.
AMK är eniga om att Umu ska fortsätta att genomföra
medarbetarenkäten. En ny upphandling av leverantör kommer
att påbörjas under 2019.
Det finns önskemål om en sk. verktygslåda med exempelvis en
kortare enkät som kan användas före och efter förändringar.
Jeanette Lövqvist tar med sig detta.

E

Nuläge/på gång

Lars Nordlander informerar att Umu har vunnit utmärkelsen
Sveriges friskaste företag i Västerbotten och går därmed vidare
som en av totalt sju nominerade i landet till att vinna
utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2018.

F

Nästa möte

190228 kl. 13-15 i Flotten

Kvarstående ärenden
5

Regel och
handläggningsordning
Alkohol och droger

Christer Åkerberg informerar om arbetet med framtagandet av
handläggningsordningen avseende Alkohol och andra droger vid
Umeå universitet. Handläggningsordningen har varit ute på
remiss. Vissa ändringar har gjorts utifrån detta bl.a. har avsnittet
om hembesök tagits bort. Christina Boström påpekar att vissa
begrepp behöver ses över. Saco-S tar kontakt direkt med Christer
angående förslag på ändringar.

21

Översyn av HRorganisationen

Organisationsförslaget har varit ute på remiss. Lars Nordlander
har snart träffat alla prefekter och dekaner och diskuterat
förslaget. Nästa steg är att förankra resultatet från remissen och
samtalsrundan med prefekter och dekaner hos rektor och
universitetsdirektör. Därefter träffa dekaner och kanslichefer för
att planera implementering på respektive fakultet.
Mats-Åke lyfter att många är oroliga på olika nivåer och att
information är viktigt.
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AMK vill gärna att Ulla Nordlinder kommer och redovisar
slutgiltiga förslaget.
22

Arbetsmiljöpolicy

Anna Mothander redogör för arbetet med den nya
arbetsmiljöpolicyn. Anna informerar att tidsplanen kommer att
omarbetas och att beslut av ny arbetsmiljöpolicy kommer att tas i
början av 2019.
Ett nytt möte i arbetsgruppen är planerad till den 13/12.

27

Datum för vårens AMK

Datum för vårens AMK:
28/2 kl. 13-15
16/4 kl. 13-15
28/5 kl. 13-15
20/8 kl. 13-16 Planeringshalvdag

29

Studentkårsskrivelsen

Studentkårsskrivelsen diskuteras. AMK har inga förslag på
förändringar.

Nya ärenden
32

Sjukskrivningsstatistik

Jeanette Lövqvist informerar enligt bilaga 32.

33

Handläggningsordning
rehabilitering

Christer Åkerberg informerar enligt bilaga 33. Christina Boström
konstaterar att det används olika benämningar i dokumentet,
exempelvis anställda och medarbetare och att detta behöver ses
över. Frågan om upphandling av systemstödet Adato lyfts.
Jeanette och Christer återkommer i denna fråga.

34

Upphandling av
företagshälsovård

Christer Åkerberg informerar att avtalet med Feelgood löper ut
den 31 december 2019. Arbetet med en ny upphandling av
företagshälsovård har påbörjats. En referensgrupp kommer att
utses bestående av prefekter, HR-stöd, fackliga representanter,
Hamo samt representant från upphandlingen. Gruppen kommer
att arbeta med kravspecifikationen och frågeunderlaget. Arbetet
kommer att påbörjas under januari och underlaget ska vara klart
i början av maj.
Carolin Johansson lyfter att byggnadsrelaterad ohälsa måste
finnas med i kravspecifikationen.
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Närvarande:
För Umeå universitet
Caroline Sjöberg, ordförande
Lars Nordlander, vice ordförande
Jeanette Lövqvist, sekreterare
Carolin Johansson, LOK
Anna Mothander, p 22
Christer Åkerberg p 5, 33, 34

HAMO
Linda Johansson
Stefan Fleig
Studentrepresentanter
Evelina Krantz, UMS
Marcus Persson, US

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

Vid protokollet

Jeanette Lövqvist

Justeras

Caroline Sjöberg

Justeras

Justeras

Justeras

För Saco-s

För OFR/S

Seko
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