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Alexander Maurits

§

CTR

Ärende

Beslut
Enhetschef Charlotte Tornbjer hälsar alla hjärtligt
välkomna – särskilt de nya ledamöterna Martin
Jönsson och Darcy Thompson.

28.

Utseende av justeringsperson.

Maja Petersson utses till justerare.

29.

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med tillägg av ärendet
LUX:B016.

30.

Bokslut 2021 för Driftsenhet LUX.

Charlotte Tornbjer går igenom bokslutet och svarar på frågor.

Bilaga § 30.
Husstyrelsen fastställer bokslutet för 2021.
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Lägesrapport: Corona-situationen.
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Charlotte Tornbjer informerar om innehållet i de
senaste rektors- och dekanbesluten. Fr.o.m. den 15
februari fram till den 21 mars ska en successiv anpassning till normal verksamhet utan restriktioner
till följd av coronapandemin genomföras.
Martin Jönsson undrar om det finns några anvisningar för hur den successiva återgången är tänkt
att gå till. Enhetschefen svarar att det endast i allmänna ordalag tydliggörs att det är verksamhetens
behov som ska avgöra hur återgången kan se ut.
Ingegerd Christiansson påminner om att distansarbetsavtalet för LU-anställda börjar gälla igen först
fr.o.m. den 21 mars.
Diskussion.
Flera av ledamöterna uttrycker frustration över
kravet på risk- och konsekvensbedömningar vid
återgången till campus. För att i någon mån underlätta eller i alla fall vägleda arbetet så kommer enhetschefen att distribuera den risk- och konsekvensbedömning på fakultetsövergripande nivå
som alldeles nyligen blev klar.

32.

Meddelanden.

Charlotte Tornbjer meddelar att vaktmästare Ola
Ahlstedt är tillbaka efter sin föräldraledighet.
Hon berättar också att hon har varit i kontakt både
med Akademiska Hus och LU Byggnad och hört
sig för om möjligheterna att bygga stöldsäkra parkeringshus eller -skjul för cyklar. Det verkar dock
väldigt svårt att få till stånd något sådant. Däremot
kunde det vara möjligt att ersätta en del befintliga
cykelställ med kraftfullare varianter, och hon har
begärt in offerter för att se vad det skulle kosta.
Agnes Borg informerar om den lokalbokningsproblematik som hänger samman med de stora grundkurserna i historia och filosofi, till vilka inte ens
de största salarna på LUX alltid räcker till. Vissa
möjligheter finns att boka Humanisthusets stora
hörsal, men då som regel bara mellan 8–10 eller
15–17. Alternativt går det att boka LUX-aulan
men då med tillhörande kostnader för institutionerna ifråga.

33.

Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor.

Charlotte Tornbjer berättar att det tidigare ventilationsproblemet i hus A har kunnat lösas, även om
den utförda åtgärden blott är av provisoriskt slag.
Henrik Rosengren och Ingegerd Christiansson bekräftar att situationen har blivit mycket bättre.
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33.

(forts.)

Isabella Grujoska informerar om en olycka inne på
ett kontorsrum på CTR där en lärare olyckligt trillade omkull efter att ha snavat över en upphängd
stol på arbetsbordet. Läraren tvingades uppsöka
sjukhusvård. Enhetschefen kommer att kontakta
Alexander Maurits för att tillsammans ta ställning
till om praxisen med upphängda stolar, vars syfte
är att underlätta lokalvårdarnas arbete, bör frångås.

34.

LUX:B016

Charlotte Tornbjer berättar att Martin Hansson har
efterfrågat ytterligare kontorsutrymme åt Institutionen för arkeologi och antikens historia. Ett tänkbart utrymme är det lilla flexkontor med två platser (LUX:B016) som ligger i anslutning till det
stora flexkontoret i källaren i hus B. Enhetschefen
föreslår att det görs om till ett regelrätt arbetsrum
som institutionerna vid behov kan hyra av Driftsenheten under tidsbegränsade perioder.
Kort diskussion.
Husstyrelsen ställer sig bakom förslaget och uppdrar åt enhetschefen att gå vidare med det.
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