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Protokoll 2020:5 
Gruppen för lokal samverkan och miljöledning 

 
 Datum:   2020-09-16 
 Tid: 13.00-15.30 
 Plats: Konferensrummet (alt. Zoom) 
 

 Representerar Deltagande 
Staffan Stenhag, prefekt, ordförande Arbetsgivare Närvarande 
Tommy Abrahamsson, stf prefekt Arbetsgivare Närvarande 
Lars Norman, miljösamordnare Arbetsgivare Närvarande 
Börje Börjesson, studierektor Arbetsgivare Närvarande 
Gina Parkatti, sekreterare Representant ST Närvarande 
Vakant NN Representant SACO  
Ewa Orlikowska, repr. doktorander Doktorand Frånvarande 
Moa Hermansson, vice kårordförande 2018 Studentkurs 2018/21 Frånvarande 
Mikaela Kilberg, Skyddsombud Studentkurs 2018/21 Frånvarande 

 
Alexander Molin                     Studentkurs 2019/22 Närvarande 

Rikard Eriksson 
Mattias Nilsson 

                    Studentkurs 2019/22 
                    Studenturs 2019/22 
 

Närvarande 
Närvarande 

   

 
DAGORDNING 

 
§ 1. Mötet öppnas. 
  
§ 2. Utseende av justeringsperson. 
 Tommy Abrahamsson utses som justeringsperson. 
  
§ 3. Föregående mötesprotokoll (2019:2). 
 Föregående protokoll förs till handlingarna. 
  
§ 4. Coronaläget på institutionen 
 I samband med att institutionen fick ett konstaterat fall av Covid-19 bland 

studenterna så övergick föreläsningar till att ges i distansform fr.o.m. vecka 
40. Såväl personal som studenter upplever att detta ger en sämre utbildning, 
men tyvärr finns egentligen inte något alternativ. En konsekvens blev att den 
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sydsvenska studieresan ställdes in för SMP 19/22. Övningar, främst utomhus, 
bedrivs dock fortfarande i traditionell form. En stor grad av trötthet finns hos 
lärarpersonal som gång på gång tvingas planera om kurserna. Det gäller att 
”hålla i och hålla ut” – så kanske det någon gång tar slut. Just nu går det inte 
att säga när. 

  
§ 5. Övrig aktuell information från institutionen 

  
a) Ekonomi 

 Halvårsresultatet hamnade på plus 1 Mkr. Prognosen för helåret är + 500 kkr. 
I och med ytterligare anställningar så kommer kostnaderna att öka men med 
ett ökat antal studenter bör intäkterna också stiga för 2021. Bedömningen är 
alltså att ekonomin är i balans.  

  
b) Personalläget 

 Personalen har förstärkts dels med professor Anders Lindström (deltid) och 
dels med universitetsadjunkt Rickard Larsson (heltid). Anders ska arbeta 
tillsammans med Elisabeth och Daniel med att utveckla plantforskningen och 
Rickard främst med de skogliga kurserna. Rickard ska bl.a. vara kursledare för 
kursen Skogsskötsel 2 och bistå på Lars Normans kurs i Skoglig planering.   

  
c) Plantforskningen 

 En ansökan om forskningsmedel har lämnats in till NovoNordic där SLU:s del 
gäller 1 Mkr/år i tre år. Beslut väntas i december.  

  
d) Studenthälsan 

 Kristina har träffat SMP 20/23, i år var Kristinas presentation obligatoriskt på 
schemat så deltagande var 52 av 60 :). Kristina finns här den 21/9, 19/10, 
9/11 och 7/12. Gina mejlar ut till studenterna vilka datum Kristina finns här. 

  
e) Kursvärderingar 

 Kurserna som gavs period 4 på åk 1 och åk 2 har jämfört med tidigare år fått 
tydligt lägre, men ändå ganska goda, betyg gällande helhetsintrycket. Det 
faktum att studierna precis i samband med kursstart skulle ställas om till 
distansform bidrog naturligtvis väsentligt till det försämrade utfallet. 
 
Sommarkursen i Kolning och skogshistoria har genomförts med ett mycket 
bra utvärderingsresultat. Kursen är ju från början i grunden en distanskurs 
och därför var arbetet med coronaanpassningen mindre där. 

  
  



Skogsmästarskolan 
 Gina Parkatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§6 Intern miljörevision 
 Intern miljörevision är genomförd 17/9, med positivt resultat. Tre 

förbättringsförslag rapporterades, i samband med revisionen:  
 

• Utveckla och gör sammanställningen av miljökompetenser mera 
överskådlig.  

• Komplettera med skolor och föreningar i intressentanalysen. 

• Utveckla möjligheterna att fånga upp förbättringsförslag – från 
anställda och studenter. T ex temadagar och workshops. 

 
Årets externa miljörevision genomförs i form av en dokumentrevision den 20 
oktober. Från och med nästa år har SLU ett gemensamt miljöcertifikat för all 
verksamhet och Skogsmästarskolans egna certifikat upphör därmed vid 
giltighetstidens utgång. 

  
§ 7 Förslag på miljöåtgärder 
 Inga nya förslag på miljöåtgärder rapporteras eller noteras. 
  
§ 8. Säkerhet. Nödlägesberedskap och riksinventering (4:7) i Miljöhandbok. 

Brandskydd. 
 Utrymningsövning skjuts på framtiden p.g.a. att det anses mindre aktuellt nu 

när få studenter är på campus. 
 
Gina ansvarar för att kontrollera pulver- och skumsläckare på 
campusområdet. 

  
§ 9. Jämställdhet och Lika villkor 

  
a) Representanter i fakultetens grupp för Lika villkor 

 Carina Sándor är numera utsedd av fakulteten att ingå i deras grupp för 
frågor gällande Lika villkor. 

  
b) Utbildning för lärare i Lika villkor. 

 Alla lärare på fakulteten ska gå en kurs för att utbilda sig gällande detta med 
Lika villkor. Skogsmästarskolan har rapporterat in namnen på dem som ännu 
inte gått kursen. 
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§ 10. Aktuellt från fakulteten 
 

a) Registrerade på SLU:s skogsutbildningar läsåret 2020/21 
 Följande antal studerande är registrerade vid kursstart: 

Skogsmästarprogrammet:  60 stycken 
Skogligt basår, Uppsala:  26 stycken 
Skogligt basår, Värnamo:  27 stycken 
Jägmästarprogrammet:  65 stycken 

  
b) Utökat antal skogliga basårsplatser 

 För läsåret 2020/21 har beslutats om utökat antal platser på Skogligt basår. 
Totalt antogs då 53 studenter. En dialog pågår med Prorektor och fakulteten 
om långsiktig dimensionering och finansiering av programmen. 

  
c) De nya skogsutbildningarna 

 Tre nya skogliga kandidatprogram startar, enligt styrelsen beslut, 
höstterminen 2021. 
 
• Skogsvetarprogrammet, Umeå (namnet ännu inte fastställt) Detta 

program ersätter, i huvudsak, dagens jägmästarprogram. 

• Skoglig ekonomi, Uppsala (namnet ännu inte fastställt) 

• Forest and Landscape, Alnarp (engelskspråkigt program) 

 
Styrelsen avvaktar med beslut om ytterligare nya skogliga kandidatprogram. 
Förslag finns om ett skogligt kandidatprogram med inriktning mot hållbar 
utveckling samt att de nuvarande inriktningarna på årskurs 4 och 5 inom JMP, 
omvandlas till masterprogram. I dagsläget finns inte några föreslagna 
förändringar som direkt påverkar skogsmästarprogrammet. 

  
§ 11.     Information från studentkåren 
 Lyckad inspark för SMP 20/23. Många studenter från SMP 20/23 vill engagera 

sig i kåren, de nya kårfunktionerna är på gång. Kåren funderar på att öppna 
en alternativ pub under Coronapandemin, under bearbetning än så länge. 
Rikard kollar med Axel om kursen för utskänkningstillstånd, så den inte 
krockar med obligatoriskt på schemat. Rikard undrar hur man ska göra med 
företagskvällar, Holmen har hört av sig. Regler ska följas så gott det går. 
 
Sanna Gudmundsson utsedd att representera studenterna i gruppen för 
kvalitetssäkring av SMP. 
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§ 12.      Information från Stiftelsen Tre kolare 
a) Brandtrappa puben 

 Brandtrappan och en ramp kommer att installeras under v.42.  
  

§ 13. Övriga frågor 
  

a) Skogsmästarskolan 75 år 
 Rikard undrar över hur det blir med jubiléet. Tyvärr finns ingen möjlighet att 

genomföra det p.g.a. Corona 
  

b) RIU 
 Lars Norman meddelar att RIU i år också är inställt men att Skogforsk kör 

något digitalt utan Skogsmästarskolans medverkan. 
  

c) Näringslivsdag 
 Börje berättar att efter v.42 börjar normalt planeringen för Näringslivsdagen 

vilken årligen genomförs i februari. Med tanke på utvecklingen av 
Coronapandemin finns stor risk att denna aktivitet blir inställd. Om så blir 
fallet bör vi undersöka om det finns möjlighet för studenterna på Skogligt 
basår att besöka Skogsmästarskolan vid annat tillfälle under året. Besöket på 
SMS och möte med studenter och personal är uppskattat av 
basårsstudenterna och Börje planerar vidare, när vi bättre kan överblicka 
läget några månader framåt. 

  
§ 14 Tid för kommande möte 
 I skrivande stund oklart när, men troligen i månadsskiftet oktober/november 

              
 

Skinnskatteberg 2020-09-24    
 
 

 
Gina Parkatti, Sekreterare    
 
 
 
Staffan Stenhag, Ordförande   Justeras: Tommy Abrahamsson   
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ÅTGÄRDSLISTA - ALLMÄNT 

Åtgärdspunkt Ansvarig 
* Plan för besök av de skogliga basåren i Skinnskatteberg när 
Näringslivsdagen 2021 troligen ställs in. 

Börje B 
 

  
* Behövs ett vilorum?  Studenterna 

KLART! 
  
* Möte om det sociala klimatet på Skogsmästarskolan efter 
varningssignaler om en machokultur. 

Studenterna 
KLART! 

  
* Utseende av ersättare för Oskar Garli i gruppen som arbetar 
med kvalitetssäkring av SMP. 

Studenterna 
Börje B 
KLART! 

  
* Filmer för marknadsföring av dels SMP och dels de skogliga 
basåren tas fram och presenteras på Instagram och Facebook 
före ansökningarna ska vara inne 2020-04-16. 

Börje B 
KLART! 

  
* Åtgärder med anledning av #Metoo & #Slutavverkat. 
Samordning med fakulteten. Aktiviteter för åk 1 och 2 i Skogens 
värdekedja respektive Skoglig förvaltning och administration. 

Börje B 
Nathalie H 
KLART! 

  
* Förtydligande av framtida miljömål gällande 
bryggprojektet. Uppsättning av räknare, kontakt 
kommunen. 

Lars N 

  
* Bevakning av upphandling gällande de skogliga basåren. Börje B 

KLART! 
  
* Upprätta marknadsföringsplan för SMP. Börje B 

KLART! 
  
* Översyn av brandsläckningsutrustning. Brandkontroll 
Kidde. Kontakter för genomförande av planerad 
evakueringsövning. Steg 2 i brandutbildningen. 

Gina P 
Börje B 
Lars N 

  
* Uppföljning av studiesocial enkät och förslag till 
förbättringar där. Diskuteras i Studiesociala gruppen. 

Gina P 
KLART! 
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* Uppfräschning av lunchrum och sal S. Gina P 
KLART! 

  
* Inbjudan av inköpschefen Henning Rickardsson till 
Skinnskatteberg för att diskutera LOU mm. 

Börje B 
Lars N 
KLART! 

  
* Åtgärder för att öka svarsfrekvensen på kursvärderingar. Alla 
  
* Upprättande av rullande schema för att hålla kontakt 
med studenternas presumtiva skogliga arbetsgivare. 
Förslag om uppföljning vartannat år. 

Börje B 

  
* Undersöka läget för bredbandsanslutning av Gula 
paviljongen och Magasinet. 

Staffan S 

  
* Diskussion med berörda om kursen Skoglig driftsledning. Staffan S 

KLART! 
  
* Remissvar gällande Västmanlands miljö- och 
klimatstrategi skickas till fakulteten 

Staffan S 
KLART! 

  
* Kontakt med nya ledningen för Sveaskogs kontor i 
Skinnskatteberg. 

Tommy A 
KLART! 

  
* Åtgärder i samband med studenthälsan. Gina P 

KLART! 
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