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Ärende

Beslut

59.

Utseende av justeringsperson.

Barbara Tömquist-Plewa utses

60.

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punkten Beviljande av yttrandeoch närvarorätt.

61.

Beviljande av yttrande- och närvarorätt.

62.

Studentären den 2017 I 201 8

-

rapport från

Studentombudet vid Lunds universitets
Studentkårer (LUS).
5 rön om studentärenden på LU,

studentärenden i siffror, bilagor S 62 A-B.
Studentombudets presentation, bilaga $ 62 C

Lokala sþddskommittén beviljar yttrande- och
närvarorätt for biträdande prefekt Henrik Rahm
Studentombud Emma Klingspor från LUS besöker
Lokala sþddskommittén för att presentera sig och
informera om en sammanställning av studentärenden
som inkommit under âren20132019.
Studentombudet redogör speciellt ftir de ärenden som
inkommit inom HT-fakulteterna, till exempel antal
och typ av ärende, och i sammanställningen ingår
även en jämftirelse mellan fakulteterna.

Diskussion om vikten av att fora informationen från
Studentombudet vidare till institutionerna.

63.

Föregående protokoll och meddelanden.
Föredragand e:

I s ab e I Ia Gruj o s ka,

Charlotte Tornbjer

Protokoll från LSK 190508, protokoll
från Centrala sþddskommittén 1 90506,
bilagor $ 63 A-8.

Arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj oska meddelar
i anslutning till $ 51 i füregående protokoll att alla
anställda som deltog i den gemensarnma genomgången
av SAM-utbildningen vid föregående sammanträde nu
kan finna detta inrapporterat i Kompetensportalen.
I anslutning till $ 52 meddelas att förslaget om att
flytta JlM-frågorna till LSK flyttas fram till nästa
sammanträde och i anslutning till $ 53 och $ 55 att en
tillbudsanmälan gällande korsningen SölvegatanHelgonavägen håller på att utarbetas.
Enhetschef Charlotte Tombjer meddelar i anslutning till
$ 58 att utredningen om ventilationen vid SOl-husens
kök har blivit fordröjd från Akademiska Hus.

till $ 11 i protokollet från Centrala
sþddskommittén berättar Isabella Grujoska att HTfakulteterna har anställt Noreen Kearns for att bland
annat utforma och genomftira en enkät om studentemas

Med hänvisning

psykosociala hälsa.
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SAM-uppföljningar har nu bokats in av samtliga
enheter, i övrigt har inget nlt har tillkommit sedan
LSK: s förra sammanträde.

om byggnadsärenden, verksamhetsftirändringar m m.
Föredragan de:

I s abe I I a Gruj o s ka

Sammanställning av aktuella
arbetsmiljöfrågor, bilaga $ 64
65.

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

En arbetsskada och två tillbud har rapporterats. Ett av
tillbuden rörde en incident i snurrdörren vid entrén till
LUX. Denna dörr har därefter kontrollerats och
fungerar som den ska.

66.

Eventuella rapportff från fakulteternas
huvudsþddsombud/säkerhetsansvariga,
studenthuvudsþddsombudet,

úrformation från huwdsþddsombud Ingegerd

Företagshälsovården.

Christiansson:
- Universitetets huvudsþddsombud kommer att ha fyra

Iràffar under hösten.
- HT:s nätverk

Föredragande: Ingegerd Christiansson,
Marina Hans s on, Charlotte Tornb.i er

ftir sþddsombud arrangerar i oktober en

utbildningsdag, "Se människan".
-

I september ordnas en skräddarsydd

workshop/utbildning för arbetsmilj öansvariga och
sþddsombud inom HT om samverkan och ansvar.

Information från studentsþddsombud Marina Hansson:
- Sþddsforum, nätverket för samtliga studentombud
inom HT, kommer att återupptas under hösten.
- Aven nätverket inom LUS ftir universitetets
studentsþddsombud kommer att ordna träffar under
höstterminen.

Information från Charlotte Tdmbjer, chef flor
Driftsenhet HT:
- Ett tillfülligt fel i passagesystemet under soÍtmaren
gjorde att kortläsama slutade fungera. Problemet löstes
efter utryckning från Securitas.
- Larmlistorna kommer att ses över så att situationer
som uppstår kan lösas på ett mer effektivt sätt.
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Charlotte Tornbjer meddelar att arbetet med att lyfta
trappan i entrén till hus B nu är slutfort och att
problemen med fukt och översvämningar i
studentpentryt därmed ska vara ätgárdade.

Diskussion om utebliven städning av soprummet på
LUX samt ftirvärrade problem med flugor i delar av
husen. Charlotte Tornbjer for frågorna vidare till
Akademiska Hus.

Vid protokollet
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