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§ Ärende Beslut 
   
202. Utseende av justeringsperson. Fredrik Lindström utses. 
   
203. Fastställande av dagordningen. Fastställs i enlighet med kallelsen och med 

tillägg av följande ärenden: Granskning av uni-
versitetets arbete med psykosocial arbetsmiljö 
samt Information från HTS, dessa ärenden tas i 
tur och ordning upp efter punkten 8. 
 
Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur 
sammanträdet fortskrider. 

   
204. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, 

handlingsplaner och/eller uppföljningar. 
 
Föredragande: Klas Nordström 
 
Skyddsrondsprotokoll, protokoll från sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete samt protokoll 
från Skyddskommittén,  
bilagor § 204 A-F 
 

Efter en kort genomgång av inkomna skydds-
rondsprotokoll och systematiska uppföljningar 
meddelar Klas Nordström att det inte finns nå-
gon uppföljning vad avser Institutionen för 
kommunikation och medier, Humlabbet, HT-
biblioteken och IT-enheten eftersom dessa bara 
ingår i de fysiska skyddsronderna på Sol. Upp-
följning av dessa enheter är inplanerade. 
 
Institutionen för utbildningsvetenskap har utar-
betat en policy och handlingsplan. 
 
Genomförande av brandskyddsutbildning disku-
teras, den har varit svår att genomföra för samtli-
ga anställda.  
 
Skyddsombud och studerandeskyddsombud ska 
ha en träff för att diskutera psykosociala skydds-
ronder. 
 
Protokollet från Skyddskommittén visar att tre 
överskyddsombud ska inrättas på vardera 15 %. 
Kanslichefen får i uppdrag att ta reda på vad de-
ras arbetsuppgifter består av. 

   
205. Rapporterade arbetsskador, materiella 

skador, övriga skador och tillbud samt 
övrig information/uppföljningar. 
 
Föredragande: Klas Nordström 
 
 
 

Klas Nordström informerar om ett tillbud vid 
CTR där en person var fast i en stillastående hiss 
i en och en halv timme. 
 
Dekanus informerar om att hon blivit kontaktad 
av personer från arkeologiska institutionen som 
uttrycker sin uppskattning för att HT-ledningen 
verkar för en god arbetsmiljö. 
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206. Rapport från Företagshälsovården. 

 
Föredragande: Irene Sassarsson 
 
Alkohol och andra droger – Gemensam-
ma riktlinjer och rutinbeskrivning,  
bilaga § 206 
 
Dnr PE 2012/726 

Irene Sassarsson informerar bl. a. om att det 
finns önskemål om att Företagshälsovårdens 
kurser även hålls på engelska.  
 
AU konstaterar att dokumentet Alkohol och 
andra droger är ett bra underlag för diskussion på 
institutionerna och andra enheter. 

   
207. Rapport från fakulteternas huvudskydds-

ombud. 
 
Föredragande: Ingegerd Christiansson 
 

Ingegerd Christiansson meddelar att hon formellt 
åter är utsedd till huvudskyddsombud. 
 
Ingegerd har för närvarande ingen ersättare som 
huvudskyddsombud. 

   
208. Säkerhetsfrågor. 

 
Föredragande: Ingegerd Christiansson 
 
 
 

Ingegerd Christiansson informerar om att hon 
varit med på ett arbetsmöte om föreskrifter för 
säkerhetspolicy. Per Gustafson uttryckte vid det 
tillfället ett önskemål om att få träffa prefekterna 
inom HT-fakulteterna. 
 
Ingegerd är anmäld till den nationella säkerhets-
konferensen i Jönköping som äger rum i mitten 
av april. 

   
209. Ombyggnadsärenden. 

 
Föredragande: Ingegerd Christiansson 

AU konstaterar att arbetet med LUX flyter på 
som planerat. 

   
210. Granskning av universitetets arbete med 

psykosocial arbetsmiljö. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Rapport, bilaga § 210 
 
Dnr IR 2012/30 

Efter kanslichefens korta genomgång konstaterar 
AU att organisationen av det psykosociala ar-
betsmiljöarbetet är problematisk och att det sak-
nas en analys av Företagshälsovårdens förändra-
de roll. 
 
Irene Sassarsson meddelar i anledning av rappor-
ten att seminarier om stresshantering anordnas 
vid Företagshälsovården. 
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211. Information från HTS. 

 
Föredragande: Clara Lundblad 

Clara Lundblad informerar om att rapporten Stu-
diesociala miljöer vid Lunds universitet kommer 
att föredras vid nästa AU. 
 
Vidare informeras AU om att HTS kommer att 
ha tre heltidsarbetande ”presidialer” fr o m ht 
2013. 
 
Vidare meddelas att HTS’ fullmäktige formellt 
har ställt sig positivt till flytten till LUX. 
 
AU konstaterar att när planerna för Kungshusets 
framtid ska diskuteras blir det en fråga för LUS 
eftersom de rör alla studenter vid Lunds universi-
tet. 
 
En broschyr om LUX riktad till studenter och 
allmänhet håller på att tas fram av HT:s informa-
tionsansvarige. 

   
212. Fördelningsprinciper för gemensamma 

kostnader LUX (jfr AU 121024 § 43). 
 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Skrivelse med bilaga, bilaga § 212 
 
Dnr HT 2013/109  

Ekonomichefen föredrar förslaget som också har 
presenterats vid prefektforum. 
 
Fördelningsnyckeln för lokalkostnader för ge-
mensamma lokaler är respektive brukares direkta 
totalarea i förhållande till samtliga brukares di-
rekta totalarea.  
 
Investeringarna för inredning och utrustning tas 
på fakultetsnivå och avskrivningskostnaderna 
läggs in som en fakultetsgemensam kostnad. 
 
Det planeras för en gemensam serviceorganisa-
tion i form av en husföreståndare, drifttekniker 
och receptionister. Dessutom kommer det att 
uppstå vissa driftskostnader som är gemensam-
ma för verksamheterna som är lokaliserade till 
LUX. Dessa kostnader fördelas enligt samma 
principer som gäller för de gemensamma loka-
lerna. 
 
Ingående diskussion. 
 
AU godtar för sin del principerna och föreslår att 
fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med försla-
get. 
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213. Slutrapport från projektet och worksho-

pen Likabehandling och jämställdhet i 
undervisningen 2011-2012. 
 
Föredragande: Maja Petersson och Alex-
ander Maurits 
 
Slutrapport, bilaga § 213 
 
Dnr HT 2011/609 
 

AU anslog 2011-06-08 medel för att genomföra 
en inventering av hur likabehandlingsfrågor in-
kluderas i den undervisning som bedrivs vid HT-
fakulteterna. 
 
Maja Petersson och Alexander Maurits redogör 
för rapportens innehåll som är ett resultat av ar-
betet, dvs enkätresultatet, synpunkter som fram-
kommit vid institutionsbesök samt genomföran-
det av workshoppen. 
 
Ingående diskussion. 
 
AU konstaterar att erfarenheterna från projektet 
redan har påverkat delar av fakulteternas hand-
lingsplan för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald 2013 och att de i omslagsskrivelsen 
angivna åtgärderna inletts. 
 
AU välkomnar rapporten som ger en positiv bild 
av engagemanget vid fakulteterna. 
 
AU ger kanslichefen i uppdrag att tillsammans 
med Maja och Alexander göra en översyn av 
rapporten innan den sänds till berörda.  

   
214. Strategisk plan för Humanistiska och teo-

logiska fakulteterna. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Förslag samt protokoll från SOL, GU-
nämnden och Kulturvetenskaper,  
bilagor § 214 A-D 
 
Dnr HT 2012/354 

Kanslichefen redogör för de synpunkter som 
inkommit från SOL, GU-nämnden och Kulturve-
tenskaper m fl. 
 
AU beslutar att förslaget med smärre justeringar 
utifrån vad som framkommit vid dagens diskus-
sion ska tillställas fakultetsstyrelsen för beslut. 

   
215. Revidering av delegationsordningen. 

 
Föredragande: kanslichefen 
 
Förslag, bilaga § 215 
 
Dnr HT 2013/115 

Kanslichefen föredrar förslaget. 
 
AU beslutar att förslaget med AU:s ställningsta-
ganden ska tillställas fakultetsstyrelsen för be-
slut. 
 
En ändring avseende delegation till personalan-
svarig att tillsammans med prefekterna granska 
bisysslor föreslås också införas i dokumentet 
avseende delegationerna till Kansli HT. 
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216. Remiss: Utvärdering av LU:s arbetsord-

ning. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Remisskrivelse, bilaga § 216 
 
Dnr 2012/789 
Dnr HT 2013/54 

AU delegerar till dekanus och kanslichefen ett 
utarbeta att förslag till yttrande 
 

   
217. Hantering av Förstudien om forskningsin-

formationssystem för Lunds universitet. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Sammanfattning av rapporten,  
bilaga § 217 

AU delegerar till Marianne Thormählen att avge 
yttrande. 

   
218. Hantering av förfrågan från Nordiska mi-

nisterrådet om samarbete kring humanio-
ra. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Skrivelse, bilaga § 218 
 
Dnr HT 2013/101 A 13 

AU delegerar till dekanus och kanslichef att be-
svara skrivelsen. 

   
219. Föreskrifter för anställdas datormiljö 

inom HT-fakulteterna. 
 
Förslag, bilaga § 219 A 
Beslut, bilaga § 219 B 
 
Dnr HT 2013/84 

AU fastställer föreskrifterna med redaktionella 
ändringar. 

   
220. Meddelanden och föregående protokoll. 

 
Tillgänglighet, närhet och synlighet ; 
http://www.lu.se/lup/publication/3364114 
 
Förfrågan om förslag till projekt,  
bilaga § 220 

Fredrik Lindström informerar om mötet med 
Biblioteksstyrelsen och om en skrift med namnet 
Tillgänglighet, närhet och synlighet som ger en 
inblick i ”forskarnas verkstad” och information 
om det stöd som finns för forskare genom LUB-
nätverket. Skriften ska tillställas fakultetsstyrel-
sen m.fl. 
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220. Meddelanden och föregående protokoll 

(forts). 
 
 

Lars Berggren påminner om att fakulteterna om-
betts att inkomma med förslag till projekt inom 
ramen för kvalitetsmedel (EQ11) 2013 senast 
den 20 februari. Kvalitetsmedlen är avsedda för 
projekt inom utbildning på grund- och avancerad 
nivå samt forskarnivå. Förslag ska lämnas genom 
e-post till Lars. 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna med 
korta kommentarer. 

   
 
Vid protokollet    
 
 
 
Marina Rochester   Gunnel Holm     
 
Justeras: 
 
 
 
Lynn Åkesson   Fredrik Lindström 


