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Beslut/Åtgärd

32

Fastställande av
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

33

Föregående
sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Stående punkter
A

Rapport från Studiesociala
samverkansgruppen

Inget att rapportera. Första mötet i studiesociala
samverkansgruppen är den 30 september.

B

Planering av användning
av ämnen som kan
föranleda ohälsa eller
olycksfall

Inget att rapportera.

C

Utbildning

Jeanette Lövqvist informerar att planeringen är på gång för en
kortare utbildning av AMO:s. Jeanette informerar vidare att
representanter från personalenheten har haft ett möte med Ann
Sörlin och Therese Stenlund från institutionen för
samhällsmedicin och rehabilitering. Mötets syfte var att
diskutera ett metodstöd för rehabilitering till arbetsgivare, ADAA. AG återkommer med mer information om detta på något av de
kommande AMK-mötena.

D

Uppföljning av
Systematiskt
arbetsmiljöarbete och
medarbetarenkäten

Lars Nordlander informerar att en ny upphandling av
medarbetarenkäten ska påbörjas. Anita Pettersson-Strömbäck
önskar delta i arbetsgruppen. Lars Nordlander informerar vidare
att han varit på Arbetsgivarverket (AgV) och att det där
informerades om the ARK Intervention Programme som kan
vara intressant att titta på i samband med ny upphandling av
medarbetarenkät. Jeanette Lövqvist informerar om att
anvisningarna för verksamhetsplanen 2020-2022 för
fakulteterna/motsvarande har skickats ut. Anvisningarna
avseende arbetsmiljö har ändrats. För att säkra att vi uppfyller
lagkrav och regler bör en diskussion föras med ledningen för
fakulteterna och förvaltningen. Jeanette Lövqvist och Anita
Pettersson-Strömbäck tar på sig detta.
Universitetsövergripande handlingsplan för arbetsmiljö och lika
villkor beslutades av rektor 190820. Anita Pettersson-Strömbäck
har tagit fram ett förslag till uppföljning av aktiviteten
”Medarbetare upplever hög arbetsbelastning, i synnerhet vissa
personalgrupper”. En projektansökan kommer att skrivas fram
för att söka pengar i Lokala utvecklingsfonden (LUF).
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Projektansökan kommer att lyftas i AMK innan den lämnas in till
LUF.
E

Nuläge/på gång

Inget att rapportera.

F

Nästa möte

191105

Nya ärenden
34

Bokningssystemet

Robert Fjällborg informerar att det varit problem med att salar
har ombokats. Detta beror främst på att Akademiska Hus har haft
problem med förseningar av byggprojekten.
Robert informerar vidare att om två veckor stänger alla hörsalar i
Lindellhallen. Ett arbete med att utrusta andra större salar med
teknik har genomförts.
AO lyfter att de inte alltid fått meddelande om avbokningar av
salar.
Robert informerar att om en sal ombokas ska det skickas ut ett
meddelande till den som bokat salen. Frågan är om det i dessa
fall har varit en gemensam bokare, dvs en person som bokat salar
åt flera personer.
Hamo har önskemål om att det i Time Edit finns uppgifter om
hur många personer ventilationen är anpassad för.
Robert informerar att Jörgen Sandström på
Lokalförsörjningsenheten har påbörjat ett projekt med syfte att
kunna styra både ventilation och låssystem via Time Edit.
Hsamo lyfter frågan om det finns några regler kring tid för bokad
lokal. De konstaterar att lokalerna ofta är bokade men att det inte
sitter någon där.
Robert informerar att det inte finns någon sådan regel men att
det på sikt, med hjälp av sensorer, skulle vara möjligt att släppa
en bokning om salen inte används inom en viss tid. Ytterligare
något som kan bli aktuellt när sensorerna är på plats är att låta
studenterna boka större lokaler. Idag kan studenterna inte boka
lokaler som rymmer mer än 20 personer.

35

Projektet digital
salstentamen, Hans-Erik
Sjöström

Hans-Erik Sjöström informerar om projektet digital
salstentamen. Det övergripande projektmålet är att Umu ska
erbjuda en tjänst för digital tentamen som alla kan nyttja.
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Att undervisande personal ska skapa, genomföra och bedöma
digital tentamen. Andelen digitalt genomförda slastentamen år
2022 är minst 30% av totalt antal skrivande.
Under 2018 och våren 2019 har tester genomförts. 14 lärare och
750 studenter har deltagit. En utvärdering har genomförts. Det
som studenterna främst upplevde som bra med digital
salstentamen var att det var lättare och snabbare att skriva på
datorn samt att det var lättare att strukturera svaren samt
redigera text. Det som studenterna tyckte var mindre bra var att
det blev stressigt om datorn krånglar, rädsla för teknikstrul och
att det var svårt att rita, skriva matematiska uttryck och
beräkningar
Lärarna upplevde främst att digital salstentamen underlättade
rättning, snabbare process och enkel hantering av återkoppling
samt att det gick lättare och snabbare att läsa studenternas
handstil och svaren var bättre strukturerade. Det som var mindre
bra var att det idag krävs mycket förberedelse och att det är
svårarbetade rutiner samt tekniska problem med rättning av
tentamen och poängsättning är svårt.
Hans-Erik informerar att det inte kommer att bli någon lokal
upphandling utan projektet går in med kompetens i Sunets
arbetsgrupp för nationell upphandling. Pilottesterna kommer att
fortsätta fram till januari 2020. Ett projekt för översyn av
tentamenslokaler startar under hösten.
36

Större planerade
lokalförändringar

Richard Olsson informerar att lokalförsörjningsenheten (LOK)
idag har 177 projekt och det är 2,7 personer som arbetar med
dessa. Richard konstaterar att de idag inte hinner med allt utan
måste ställa saker på kö.
Stora projekt som är på gång är:
-Lindellhallen, kommer att behöva evakuera de hyresgäster som
finns runt omkring.
-Östra paviljongen, Umu har hyreskontrakt till 210631.
Fastighetsägarna, Rikshem, vill bygga bostäder. LOK önskar
integrera tentamenssalarna i befintliga lokaler.
-Biblioteket, ett arbete har påbörjats för att titta på behov i
framtiden, bl.a. magasinering.
-Akademiska hus har planer på att bygga 1600 bostäder på
Liljansberget.
Richard konstaterar att Umu under de senaste åren tagit bort
ytor motsvarande fyra samverkanshus. I lokalförsörjningsplanen
som kommer att tas i styrelsen i december kommer en
diskussion om nya ytor och vad detta innebär att föras.
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Uppföljning av
anmälningar om
arbetsskador och tillbud

AMK har tagit del av bilaga 37.

Hållbart arbetsliv – Vad
ska UmU försöka avropa
från partsrådet

Jeanette Lövqvist informerar att det finns 8 tjänster att avropa
från Partsrådet. Dessa tjänster ska avropas partsgemensamt. AG
föreslår att en arbetsgrupp sätts samman bestående av tre
arbetsgivarrepresentanter, en från vardera
arbetstagarorganisation samt ett Hamo. Pernilla Jansson blir
sammankallande. Namn på de som ska delta skickas in till
Pernilla som sedan skickar ut förslag på ett första datum.
Arbetsgruppens förslag på tjänst/tjänster som ska avropas lyfts
för diskussion i AMK och samverkas sedan i CSG.

Frågan om försäkringar för personal och studenter lyfts. AMK
har önskemål om att bjuda in någon som kan informera om
detta. Ag tar med sig detta och återkommer.

Kvarstående ärenden
8

Granskning av
universitetets systematiska
arbete med organisatorisk
och social arbetsmiljö

Frågan skjuts till AMK-mötet den 5 november.

19

Roller i koncernkatalogen

Frågan skjuts till AMK-mötet den 5 november.

30

Studenter med
funktionsnedsättning

Frågan skjuts till AMK-mötet den 5 november.

Övriga frågor
39

Dokument på engelska

Hamo lyfter att handlingsplaner, regler m.m måste översättas till
engelska.
AG är medveten om detta. Det är tyvärr en kostnadsfråga då alla
enheter får stå för dessa kostnader själva. Personalenheten har
som mål att alla nya dokument som tas beslut om ska översättas
till engelska.

40

Risk och konsekvensanalys

Hamo önskar att en gemensam plattform för risk- och
konsekvensanalyser upprättas. Den skulle bl.a. kunna användas
som en plattform för goda exempel.
AG tar med sig detta.

41

Samverkan och delaktighet

Hamo har önskemål om att få delta på FSG och CSG.
AG tar med sig detta till arbetsgruppen som ska arbeta med
utvärdering av samverkansavtalet.
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Närvarande:
För Umeå universitet
Lars Nordlander, vice ordförande
Jeanette Lövqvist, sekreterare
Pernilla Jansson, HR-strateg
Robert Fjällborg, p 34
Hans-Erik Sjöström, p 35
Richard Olsson, p 36

HAMO
Stefan Fleig
Anita Pettersson-Strömbäck
Studentrepresentanter
Ali al-soufi, US
Emil Nygren, UMS
Anna Åhlström, NTK

För Arbetstagarorganisationerna
Per Lundgren, Saco-S
Ove Andersson, OFR/S
Siv Sjödin, Seko

Vid protokollet

Jeanette Lövqvist

Justeras

Lars Nordlander

Justeras

Justeras

Justeras

För Saco-s

För OFR/S

Seko
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