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Namn Titel Närvarande 
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Jenni Vahlström HR-specialist  
Per Olofsson Fakultetsdirektör  
Maria Renberg Facility manager  
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Hans Åkesson ST  
SEKO  SEKO Ej här 
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§ 1  Sammanträdets öppnande 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med tillägg av en övrig punkt, 
översyn av arbetsmiljöorganisationen.  

 

Föredragande:  
Göran Ståhl 

§ 2  Protokoll från föregående möte 
 

Protokollet gicks igenom och några ärenden följs upp i den 
stående agendan. 

 

Föredragande:  
Göran Ståhl 

§ 3  Studerandeskyddsombudet har ordet 
 

Distansutbildningen har blivit en vana. Karl Rönnkvists 
uppfattning är att det är mer studenter på plats på skolan nu och 
som använder grupprummen. Det många som snart har tenta och 
grupparbeten som ska lämnas in.  

Studenterna upplever att det är dålig ventilation i grupprummen 
fast de inte är fler i rummet än vad som är tänkt.  

Akvarium, grupprummet där studievägledaren ska sitta vid möte 
med studenter, är det största och nu har inte studenterna tillgång 
till det. Karl undrar om studenterna kommer att få ett 
ersättningsrum och om de skulle kunna använda Rönnen som 
studentgrupprum. Maria Renberg informerar om att Rönnen inte 
ska användas av studenter utan lärare pga. att det är dyr teknisk 
utrustning där. Andra undervisningslokaler kan bokas via Karin 
Robertsson i servicecenter. Maria tror att alla andra 
undervisningslokaler står olåsta. 

Karl har tidigare tagit upp oron från studenter att det är för 
mycket insyn i Akvarium så att det går att se vilka studenter som 
sitter i rummet. Frågan om utformningen av rummet Akvarium 
har även tagits upp i infrastrukturrådet. Det har därför tillsatts en 
grupp från infrastrukturområdet för att se hur rummet kan 
utformas så att det känns bra dels för studenten och dels för 
studievägledaren att sitta där.  

Det går rykten om vilka studenter som är smittade av covid -19 
och Karl undrar hur informationen kring smittade studenter går 
till. 

 

 

Föredragande:  
Karl Rönnkvist 
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Beslut 

att Maria Renberg tar med sig frågan om dålig ventilation i 
grupprummen och pratar med Akademiska Hus.  

att Per Olofsson tar med sig frågan om det förlorade 
grupprummet Akvarium för studenterna eventuellt kan ersättas. 

att Per Olofsson återkopplar till Karl om hur Akvarium kommer 
att utformas. 

att Karl tar kontakt med SLUSS för att få information kring 
smittspridningen bland studenter. 

 

§ 4  Företagshälsovård 
 

Inget att rapportera. 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 

§ 5  Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet  
 

Sjukfrånvaro SLU anställda i kommunerna Umeå och Vindeln 

 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
 
 
 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
 
 
 
 
 

  

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Augusti September Oktober



Protokoll fört vid sammanträde med regionala arbetsmiljökommittén 
 

4/6 
 

§ 6  SAM – handlingsplaner och redovisning av 
skyddsrond/brandskyddsrond  

Ärendet i korthet 
Det finns nya rutiner om att arbeta i frys på både svenska och 
engelska. Alla som arbetar i frys har gått igenom de nya 
rutinerna. 

Maria Renberg och Helena Königsson ska förnya tillståndet för 
brandfarlig vara i Skogishuset. 

 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
 
 

§ 7  Farliga ämnen  
 

Inget att rapportera 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
 
 

§ 8  Arbetsmiljöutbildning  

Ärendet i korthet 
Maria Renberg har kontaktat Avonova om att hålla en HLR 
utbildning med första hjälpen. Beroende på utvecklingen av 
Covid -19 planeras den hållas i slutet av februari 2021. 

Utbildning i arbetsmiljö till skyddsombud och chefer genomförs 
den 16 december. HR håller i utbildningen. 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
 
 

§ 9  Incident- och olycksfallrapportering  

Ärendet i korthet 
Samtliga incidenter finns i bilaga 1, Umeå incidenter. 

att Peder Axensten stämmer av med Pernilla Christensen om 
vanliga olyckor i fält och hur det kan förebyggas. 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
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§ 10  Nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbets-, 
processer, -metoder, -organisation och dyl.  

Ärendet i korthet 
 Omlokaliseringen för kansliet och SBT påbörjas i december och  
 Umeå stadsbud har anlitats för att utföra all flyttning. 
 
 Tomas Brodin, VFM, har lagt förslag om ett akvatiskt labb.  
 Fakulteten tar extra kostnaden som läggs på hyran för de  
 kommande 10 åren.  
 
 Utbyggnad av köket – infrastrukturrådet har samlat in förslag på  
 förbättringar via skyddsombuden från alla  

institutioner/motsvarande och ett förslag från infrastrukturrådet 
kommer att vara klart inom kort. Ombyggnationen planeras till 
sommaren. 

  

 

Föredragande:  
Per Olofsson 
 
 

§ 11  Översyn av arbetsmiljöorganisationen  

Ärendet i korthet 
Strategiska arbetsmiljögruppen på personalavdelningen har fått i 
uppdrag av rektor att se över vilka grupper som arbetar med 
arbetsmiljö, bland annat infrastrukturrådet och intendentur för att 
få en överblick. 

 

Föredragande:  
Jenni Vahlström 
 
 
 
 
 

§ 12  Nästa sammanträde 
Den 24 mars kl 13:00-14:30, via zoom 

 
Föredragande:  
Göran Ståhl 

§ 13  Sammanträdets avslutande 
 

 
Föredragande:  
Göran Ståhl 
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Vid protokollet:  

Jenni Vahlström 

Sekreterare 

Justeras: 

Göran Ståhl  

Ordförande  
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