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Beslut

Marina Hansson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse.

Arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj o ska meddelar

i anslutning till $ 71 i loregående protokoll att

anledningen till att tillbud från HT inte syntes i tillbuds-
och skaderapporteringen var alt. diarieföring ännu inte
hade skett när den centrala sammanställningen gjordes

samt i anslutning till $ 75 att frågan om mer detaljerad

statistik över sjukdagar återkommer längre fram.
Charlotte Tornbjer, chef för Driftsenhet HT, meddelar

att ventilationsutredningen gällande köket i SOl-husen
är klar och att arbetet med att hitta det bästa

åtgärdsaltemativet pågår i samarbete med LU Byggnad
och SOL:s kafé. LU Byggnad kommer också att stå ftir
hälften av kostnadema.

I anslutning till $ 13 i protokollet från Centrala

sþddskommittén meddelas att en utredning har inletts
kring hur statistik över sjukfrånvaro ska tas fram med

syfte att göra siffror från olika fakulteter mer
jämförbara. Bemötandeproblem gentemot såväl

anställda inom ftirvaltningen som mot studerande-

representanter tas upp i anslutning till $ 14, en fråga

som även har diskuterats i Rektors ledningsråd.

I anslutning till $ 15 meddelas att Internrevisionen
har inlett en granskning av det systematiska

arbetsmiljöarbetet.

Uppfoljningama för 2019 är klara och inget nytt har

tillkommit i sammanställningen sedan tidigare
redovisning. Arbetet med2020 års sþddsronder har

inletts och kommer att redovisas vid nästa

sammanträde.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragan de: I s abe lla Gruj o s ka,

Charlotte Tornbjer

Protokoll från LSK l9l2ll, protokoll
från Centrala sþddskommittén 2001 13,
bilagor S 80 A-8.

Arbetsmilj öuppftilj ning genom

sammanställning av HT-fakulteternas
systematiska arbetsmilj öarbete.

Föredragande: Is abella Gruj oska

Sammanställning av aktuella
arbetsmiljöfrågor, bilaga $ 81.
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Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska informerar
om saÍìmanställningen av 2019 års SAM-uppföljningar
Bland de generella synpunkterna framkommer bland
anrnt att uppfoljningssamtalen har blivit en mer
uppskattad och mindre tidskrävande rutin än tidigare.

Diskussion i anslutning till den SWOT-analys som har
genomförts for att sammanfatta uppfoljningen av det

systematiska arbetsmilj öarbetet.

Lokala sþddskommittén beslutar att samman-

ställningen över HT-fakultetemas årliga SAM-
uppftiljningar für 2019 ska skickas in till Centrala

sþddskommittén.

I samband med genomgång av sammanställningen
meddelas att det stora flertalet av HT-fakulteternas
verksamheter har genomftir någon form av psykosocial
undersökning under 2019, främst i form av den
universitetsgemensanìma enkät som utgör den
psykosociala sþddsronden.

Diskussion om några av de punkter som återkommer
i svaren.

De synpunkter som har framkommit på själva enkäten
har frirts vidare till det centrala nätverket för
arbetsmiljösamordnare samt till det centrala SAM-
teamet, vilka under vären2020 kommer att påbörja
arbetet med att revidera enkäten.

Arbetsmiljösamordnaren informerar om
handlingsplanen där tyngdpunkten under året kommer
attliggapå arbetet med den psykosociala enkäten
gällande studenternas studiemiljö. Enkäten är slutförd
och under våren kommer en slutrapport att

sammanställas med analyser av resultatet samt förslag
till åtgärder och rutiner för det fortsatta arbetet.

På grundval av diskussionen under sammanträdet
beslutar AU att lägga tillåtgärden att i samarbete med

studentkåren undersöka möj lighetema att stärka
studentperspelfivet, med arbetsmiljösamordnaren och

LSK som gemensamt ansvariga.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakultetemas
arbetsmilj öpolicy och handlingspl an 2020 med
ovanstående tillägg samt med redakfionella ändringar.

HT-fakulteternas årliga SAM-uppfloljning
2019.

Föredragan de: I s ab el la Grui o s ka

Sammanställning av SAM-uppföljning,
bilaga $ 82.

Psykosociala undersökningar vid HT-
fakulteterna 2019.

Föredragan de: Is ab ella Grui o s ka

Sammanställning av undersökningar,
bilaga $ 83.

HT-fakulteternas arbetsmilj öpolicy och
handlingsplan2020.

Föredragan de: I s sbe I la Grui o s ka

Förslag till arbetsmiljöpolicy, bilaga S 84 A
Fastställd arbetsmiljöpolicy, bilaga $ 84 B.

Dnr STYR 2020153
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85. Studentombudets ärenderapport.

Studentombudets ärenderapport läsåret
201812019, bilaga $ 85.

Rapporterade arbetsskador, materiella skador

och tillbud.
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Gemensam genomgång och diskussion om innehållet
i ärenderapporten. Rapporten har sammanställts av

Studentombud Emma Klingspor från LUS som även

besökte Lokala sþddskommittén 190828 (fr $ 62)

för att presentera sig och informera om inkomna
studentärenden. Syftet med rapporten är att redovisa

statistik över studierelaterade problem som studenter

vid Lunds universitet upplever. Statistiken bygger på

ärenden som inkommit till Studentombudet samt till
kårerna vid LU.

Två anmälningar om tillbud har inkommit, en anmälan
gällande kränkande särbehandling och en arbetsolycka
efter ett fall i en trappa på LUX.
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Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras

Eventuella rapporter från fakulteternas
huvudsþddsombud/säkerhetsansvariga,
studenthuvudsþddsombudet,
Företagshâlsovården.

Föredragan de: Ingegerd Christians son,

Marina Hansson

Information om remissen Förslag till nytt
uppdrag för Studenthälsan.

Remisskrivelse samt ftirslag, bilaga S 88 A-8.
Yttrande, bilaga S 88 C.

Dnr STYR 201911349

Huvudsþddsombud Ingegerd Christiansson rapporterar
från två fiäffar med universitetets huvudsþddsombud,
båda med mycket intressant innehåll.

Studentsþddsombud Marina Hansson är igång med att

samordna institutionemas studentsþddsombud och
dessa har även uppmuntrats att delta i utbildningar som
ordnas für sþddsombud.

Information om HT-fakulteternas svar på remissen om
nytt fürslag till uppdrag ftir Studenthälsan, vilket har

utarbetats av arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj oska
i samarbete med Ann-Kristin Wallengren, prodekan für
grundutbildning, och Marianna Smaragdi,
grundutbildningsprefekt på SOL.
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