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Välkommen!

• Tänk på att
- Ha din mikrofon på mute
- Skriv gärna ditt namn i ditt fönster 
- Ställ eventuella frågor i chatt, vi tar med och besvarar på webben
- Presentationen från mötet läggs på HR-webben



Agenda
Välkomna!
Marie Härstedt, HR-direktör

Var står vi nu?
Susanne Kristensson, Förvaltningschef

En ordnad återgång till arbetsplatsen 
Anne Link, sektionschef Företagshälsovården
Anna Sjösten, personalkonsult Sektionen HR

Arbetet med Framtidens arbetsplats
Cecilia Billgren, stabsråd, Universitetsledningens staber

Tack för idag 
Marie Härstedt



Aktuella datum höstterminen 2021

• 16 september - 28 september 2021

• 29 september 2021

• 1 november 2021

• 16 januari 2022



Översiktlig riskgranskning/Grovanalys



Stöd/läs mer
• PPT från dagens möte och svar på chattfrågor: HR-webben > FAQ för chefer

• Information för chefer med anledning av covid-19: HR-webben > FAQ för chefer

• Läs mer om hur du gör en risk- och konsekvensbedömning: HR-webben

• Information för medarbetare med anledning av covid-19: Medarbetarwebben

• Frågor ställs till corona@lu.se

• Kontakta närmaste HR-funktion/personalsamordnare/arbetsmiljösamordnare

• Skyddsombud, huvudskyddsombud, överskyddsombud

• Företagshälsovården: foretagshalsovarden@fhv.lu.se

https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona
https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/risker-i-arbetsmiljon
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander
mailto:corona@lu.se
mailto:foretagsh%C3%A4lsov%C3%A5rden@fhv.lu.se


Framtidens arbetsplats 

Kort lägesrapport



Två skilda behov 
1. Hjälp här och nu
2. Hur kan LU vara en attraktiv arbetsgivare på sikt?

Åter på arbetsplatsen 
• Ansvariga: HR
• När: HT 2021
• Vad: Ta fram stöd för en organiserad återgång till 

arbetsplatsen och för distansarbete
• Mottagare: Chefer och medarbetare 

Behov inför framtiden 
• Ansvariga: Framtidens arbetsplats
• När: Oktober 2021 -> Augusti 2022
• Vad: Behovsanalys: hur är LU en attraktiv 

arbetsgivare i framtiden?
• Mottagare: Ledningen 



Framtidens arbetsplats - förslag

Den hybrida arbetsplatsen
• Fokus på målgrupp: TA-personal
• Mål: Samla in erfarenheter från återgången till en 

mer hybrid arbetsplats med ökat distansarbete. 
Samt identifiera områden som behöver stärkas 
upp och förslag på hur detta kan göras.

• När: Oktober 2021 - Augusti 2022

Långsiktigt attraktiv arbetsplats
• Fokus på målgrupp: samtliga befattningar inom LU
• Mål: Samla in tankar från medarbetare, chefer och 

ledning vad som behövs göras för att LU ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. Och föreslå åtgärder. 

• När: Oktober 2021 - Januari 2022

Behovsanalys



Tack för din medverkan !




	Bildnummer 1
	Välkommen!
	Agenda
	Aktuella datum höstterminen 2021
	Översiktlig riskgranskning/Grovanalys
	��Stöd/läs mer
	Bildnummer 7
	Två skilda behov �1. Hjälp här och nu �2. Hur kan LU vara en attraktiv arbetsgivare på sikt?
	Framtidens arbetsplats - förslag
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11

