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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragand e: Is abella Gruj oska

Protokoll från LSK 200212, protokoll
från Centrala sþddskommittén 200324
inklusive bilagor, rapporten En hållbar
Studenthälsa, bilagor S 91 A-C.

92. Arbetsmilj öupp följ ning genom
sammanställning av HT-fakulteternas
systematiska arbetsmilj öarbete.

Föredragand e: I s ab e I I a Gruj o s ka

PROTOKOLL

2020-05-06

Beslut

Alexander Nymark utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse.

Arb etsmilj ö samordnare Isabella Gruj oska meddelar
i anslutningtill $ 84 i föregåendeprotokoll att en

rapport med analyser från den psykosociala enkäten
gällande studenternas studiemiljö kommer att
presenteras under hösten samt att en träff med
studentkåren angående åtgärden att stärka
studentperspektivet i arbetsmilj öarbetet är inplanerad.
I anslutning till $ 88 meddelas att HT-fakulteternas
remissvar har fått gensvar i rapporten En hållbar
Studenthälsa, däribland ftirslaget att varje fakultet bör
ha en kontakfperson vid Studenthälsan.

Vid genomgång av protokollet från Centrala
sþddskommittén diskuteras enstaka punkter i
SAM-uppföljningen för 2019, bland annat de lokala
arbetsmilj ömålen. Statistik gällande såväl sjukfrånvaro
som arbetsskador och tillbud kommer att tas upp mer
ingående när jämftirbara siffror for HT-fakultetema
har tagits fram.

Under februari och mars har sþddsronder genomförts

inom det stora flertalet av fakulteternas verksamheter.
Efter awådan från LU centralt från att genomftira
fysiska sþddsronder under våren planerar
Institutionen ftir Utbildningsvetenskap att slutföra
sþddsronden till hösten.

Diskussion om vanligt forekommande risker,
däribland brandfarliga föremål som behöver tas bort
och problem med ventilationen, samt återkommande
påpekanden till Akademiska Hus.
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89.

90.

9r.

Sammanställning av akfuella
arbetsmilj öfrågor, sþddsrondsprotokoll från
verksamheterna, bilaga S 92 A-8.
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93. Information om genomftirda
arbetsmilj öutbildningar vid HT.

Föredragand e: Is abella Gruj oska

PM, bilaga $ 93.

94.
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Arbetsmilj ösamordnare Isabella Gruj oska redogör
ftir redovisningen av hur många HT-anställda som
genomgått någon av de tillgängliga arbetsmiljö-
utbildningarna under 2019 och fram till februari2020
Siffroma har tagits fram genom utdrag från
kompetensportalen.

Lokala sþddskommittén ger arbetsmiljösamordnaren
i uppdrag att undersöka möjligheterna atlta fram en
sammanställning av uppgifter från de senaste tre åren
beträffande HlR-utbildningen och de senaste fem åren
för utbildningen i allmänt brandsþdd, vilket skulle
kunna ge en bättre bild av läget.

Isabella Grujoska berättar om krishanteringsplanen som
nu är tryckt och fÌirdig för distribution. Planen omfattar
åtgärder både i anslutning till en akut kris och vid
efterarbetet och kan tillämpas för händelser som drabbar
såväl studenter som anställda. Information om
krishantering finns även på HT-webben, under rubriken
Om något händer.

Kontaktuppgifter till studentkåren ska läggas till bland
Bra att halänkarna på webben, övriga synpunkter från
studentkåren tas upp när planen ska revideras.

Två anmälningar om tillbud har inkommit, en anmälan
gällande kränkande särbehandling och en fallskada
sedan en person snubblat på gångvägen mellan LUX
och UB.

Charlotte Tornbjer, chef flor Driftsenhet HT, meddelar
angående de återkommande problemen med grusgången
i UB-parken att ett nytt möte mellan Akademiska Hus
och Lunds kommun är planerat. När det gäller
korsningen Sölvegatan-Helgonavägen har det hittills
inte kommit någon information från Lunds kommun.

95.

Information om HT: s krishanteringsplan.

Föredragand e: Is ab e I la Gruj o s ka

Krishanteringsplan, bilaga $ 94.

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.
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96. Eventuella rapporter från fakultetemas
huvudsþddsombud/säkerhetsansvari ga,

studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.

Föredragand e: In ge ge rd C hr i s ti ans s o n,

Marina Hansson, Linnea Karlsson

97. Ovriga arbetsmiljöfrågor

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras
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Huvudsþddsombud Ingegerd Christiansson rapporterar
att universitetets huvudsþddsombud håller veckomöten
där man går igenom det aktuella läget och fär
information från LU centralt om situationen och vilka
åtgärder som vidtas på olika områden. Den övergripande
uppfattningen àr at| det mesta fungerar bra. Bland de
problem som har diskuterats nämns studenter som sitter
för tätt, svårigheter med arbetsmiljön vid hemarbete och
stor arbetsbelastning ftir många lärare.

Studentsþddsombud Marina Hansson berättar att en
enkät bland studenterna angående övergången till
distansundervisning har visat att studentema överlag
mår sämre och att hemarbetet gör det svårare för
studenterna att skilja på arbete och fritid, men att det
varierar väldig1 mycket mellan olika ämnen och kurser

Studentrepresentant Linnea Karlsson meddelar att
studentkåren har varit i kontakt med tIB angående
nedstängningen, vilken skedde väldigt hastigt och har
medfijrt stora svårigheter ftir studenter som behöver
tillgång till nödvändigt material för studierna.

Diskussion om den nuvarande situationen med
distansundervisning och hemarbete. Isabella Grujoska
meddelar att många prefekter hör av sig med frågor om
arbetsmiljön i samband med hemarbete. Johar¡res
Persson berättar att situationen med trängsel bland
studenterna har diskuterats över fakultetsgränsema och
att man är överens om att man bör hjälpas åt med
situationen till exempel på LUX, bland annat genom att
eventuellt upprätta ett system som kan informera om
lediga platserpå annat håll, så att lokalerna fortsatt kan
hållas öppna.

Nymark


