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Ärende

Beslut

68.

Utseende av justeringsperson.

Sandra Cronhamn utses.

69.

Fastställande av dagordningen.

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

70.

Beviljande av yttrande- och närvarorätt.

Lokala sþddskommittén beviljar yttrande- och
närvarorätt ftjr biträdande prefekt Marianna Smaragdi.

71.

Föregående protokoll och meddelanden.

Arbetsmilj ösamordnare Isabella Gruj oska meddelar
i anslutning till $ 63 i föregående protokoll att en
utredning angående hantering av JlM-frågor har tillsatts
på central nivå och att det därftir är lämpligt att invänta
resultatet av den innan arbetet omorganiseras inom HTfakulteterna. Dessutom meddelas att tillbudsanmälan
angående korsningen Sölvegatan-Helgonavägen har
fürts vidare till kommunen samt att enkäten om
studenternas psykosociala hälsa kommer att skickas ut
den närmsta veckan. Charlotte Tombjer meddelar att
Akademiska Hus ännu inte har återkommit angående
ventilationsutredningen om köket i SOl-husen.
I anslutning till $ 66 meddelas att workshopen für

Föredragand e: Is abe I I a Gruj o s ka,

Charlotte Tornbjer

Protokoll från LSK 190828, protokoll
från Centrala sþddskommittén I 909 I 0
inklusive bilagor, bilagor $ 71 A-8.

arbetsmilj öansvariga och sþddsombud som
genomfordes i september var såväl välbesökt som
uppskattad.

I dokumentet Tillbuds- och arbetsskaderapportering,
bilaga till protokollet Centrala sþddskommittén,
uppmärksammas att tillbud och olyckor från HT inte
syns i statistiken. Isabella Grujoska ska undersöka
varftir inrapporterade fall inte har tagits med.

72.

Arbetsmilj öuppfolj ning genom
sammanställning av sþddsrondsprotokoll,
handlingsplaner samt eventuell information
om byggnadsärenden, verksamhetsftirändringar m m.
Föredragand e:

Uppfolj ningar av det systematiska arbetsmilj öarbetet
har genomförts med samtliga institutioner och
enheter. Resultatet av uppföljningama kommer att
behandlas på Lokala sþddskommitténs nästa
sammanträde, den 12 februari.

I s ab e I la Gruj o s ka

Sammanställning av aktuella
arbetsmiljöfrågor, bilaga $ 72.

+
ilP

73.
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Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

Tre anmälningar om tíllbud har inkommit, däribland en
cykelolycka som skett på väg hem från arbetet och en
halkolycka i SOL:s foajé.
Flera personer har snubblat i trappan upp till Historiska
institutionen, någon anmälan är dock inte inlämnad.

Diskussion om belysningen på vissa studieplatser på
LUX där ljuset uppfattas som för starkt.
Charlotte Tornbjer meddelar att en grundlig rengöring
av stengolvet i foajén på SOL har genomfürts. Efter
utvärdering av resultatet ska Akademiska Hus ta
ställning till om golvet ska åtgärdas på något sätt.
Enhetschefen berättar också att Mikael Olofsson, chef
ftir avdelningen Lokalservice inom LU Service, har
besökf Husstyrelsen för SOl-husen och svarat på frågor
om den bristfülliga städningen i lokalema.
74.

Eventuella rapporter från fakulteternas
huvudsþddsombud/säkerhetsansvari

ga,

studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.
Föredragande: Ingegerd Christiansson,
Linnea Karls s on, Charlotte Tornbi er

Huvudsþddsombud Ingegerd Christiansson har deltagit
i tre av de fyra träffar som LU:s huvudsþddsornbud
har genomftirt under hösten, samtliga med intressant
program. Inom HT arrangerades i oktober en
utbildningsdag ftir alla sþddsombud, "Se människan".
Vid sþddsombudens ordinarie nätverksmöte
diskuterades bland annat värme och ventilation,
speciellt ventilationen i en korridor på SOL.
Studentrepresentant Linnea Karlsson efterlyser
information angående åtgärder som tidigare efterfrågats
gällande bland annat sþltning i SOl-husen.

Charlotte Tombjer, chef för Driftsenhet HT, berättar
att utrymningsörmingar genomfrirdes på både SOL och
LIIX i september. Den sammantagna bedömningen är
att övningarna gick mycket bra.

75.

Statistik gällande sjukdagar inom HTfakulteterna.
Föredragand

e'. Le n

a Kan d efe

I

Personalchef Lena Kandefelt redogör kort för den
statistik som har tagits fram över sjukdagar inom HTfakulteterna under 2017 ,2018 och 2019.

t
Diskussion om den nuvarande situationen gällande

Sammanställning av sjukdagar für 2017,
2018 och 2}l9,bilagor $ 75 A-C.

sjukdagar samt om eventuella möjligheter
statistik uppdelad på olika befattningar.

alttafram

"P
''JP

76.

2019-12-11
Arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj oska redo gör
kort frir uppfoljningen av HT-fakulteternas
handlingsplan fijr 2019.

Uppfolj ning av HT-fakultetemas
handlingsplan för arbetsmiljö 20 1 9
Föredragand e: Is abella Gruj oska

Under året har arbetet bland annat omfattat framtagande
av en psykosocial enkät ftir studenterna och
genomftirande av gemensam workshop för HTfakulteternas sþddsombud och arbetsmilj öansvariga.

Uppftiljning, bilaga $ 76.
Dnr STYR 20191740

HT-fakulteternas handlingsplan ftir arbetsmilj ö
läggs
77.

till

20 1 9

handlingarna.

Information om studentrapporter

Kort diskussion om enstaka punkter i rapportema.

Studentombudets ärenderapport,
Studentbarometern 2017,bilagor $ 77

Studentombudets ärenderapport kommer att behandlas
mer ingående vid Lokala sþddskommitténs nästa
sammanträde, den 12 februaÅ 2020.

A-B
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