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Arende

Beslut

98.

Utseende av justeringsperson.

Ann-Kristin Wallengren utses.

99.

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

100.

Föregående protokoll och meddelanden.

Arbetsmilj ö samordnare Isab ella Gruj oska meddelar
i anslutning till $ 91 i loregående protokoll att rapporten
från studenternas psykosociala enkät kommer att

Föredragand e: Isabella Gruj oska

i AU under hösten. I anslutning till $ 93
meddelas att uppdraget om saÍlmanställning angående
vilka som genomgått HlR-utbildning och
brandsþddsutbildning kvarstår och planeras att
genomftiras under hösten. Arbetsmiljösamordnaren
ska även undersöka om uppgifterna om vilka som har
genomflort utbildningama kan bli tillgängliga flor
cheferna i Kompetensportalen. I anslutning till $ 94
meddelas att krishanteringsplanen nu även finns
tillgänglig på engelska.
presenteras

Protokoll från LSK 200506, protokoll
från Centrala skyddskommittén 200512
inklusive bilaga, rapport från granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet vid LU,
Rektors yttrande över Internrevisionens
granskning, bilagor $ 100 A-D.

Charlotte Tornbjer meddelar i anslutning till $ 95 att
ett nytt möte har hållits med Lunds kommun och
Akademiska Hus angående korsningen SölvegatanHelgonavägen och att det nu finns en hastighetsmätare
på plats samt ytterligare markeringar pâ gatan. Aven
problemen med grusgången i llB-parken har diskuterats
och nya åtgärder kommer att prövas där.

Protokollet från Centrala sþddskommittén läggs till
handlingarna med enstaka kommentarer.
101.

Arbetsmilj öuppftiljning genom
sammanställning av HT-fakulteternas

SAM-uppfijlj ningsmöten för samtliga enheter är
inplanerade

i september.

systematiska arbetsmiljöarbete.
Föredragand e: Issbella Gruj oskø

SammanstälLeing av aktuella arbetsmiljöfrågor

bilaga $ 101.
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102.

SjukfrånvarostatistikftjrHT-fakultetema
2018-2019.
Föredragand e: Isabella Gruj oska, Lena

Kandefelt

PM samt statistik över sjukfrånvaro,
bilagor S 102 A-8.
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Diskussion om sjukfrånvaron vid HT-fakulteterna
utifrån underlag som har tagits fram på uppdrag av
sektionen HR. Utöver statistik ingår i underlaget även en
analys ir¡refattande bland annat tendenser, orsaker och
planerade insatser.

Statistiken över sjukfrånvaron kommer att tas upp i HTfakulteternas ledningsråd samt i Forskarutbildningsnämnden, speciellt med hänsyn till situationen ftir
doktorandema vid HT-fakulteterna. LSK ser också ett
behov av att specifikf studera sjukfrånvaron under
coronapandemin.

Föredragande:

Ingående diskussion om de risker som uppkommer när
fürändringar av undervisning och lokalanvändning
genomftirs tillföljd av coronapandemin samt hur det
påverkar studenter och anställda.

Dekanus beslut angående lokaler vid HTfakulteterna (STYR 20201163), Rektors beslut
mot bakgrund av pågående utbrott av
coronaviruset (STYR 2020/251), PM med
vägledning från rektor (STYR 20201251),

Studentsþddsombud Josefin Malmgren berättar aft
många studenter hör av sig till HTS och berättar om oro,
rädsla och brist på sammanhang. I den foljande
diskussionen om möjliga åtgärder for att ftirbättra
situationen för studenterna nämns bland annat forstärlf
SI-verksamhet.

Lokaler och undervisning vid HT-fakulteterna
höstterminen 2020 - risker.

bilagor $ 103 A-C.

Charlotte Tornbjer, chef für Driftsenhet HT, tar upp
frågan om den mycket pressade situationen frir många
chefer och andra ansvariga. Upplevelsen av ständig
krissituation där ftirutsättningama hela tiden f<jrändras
gör att många är i behov av stöd och hjälp.

Annika Ekstedt från Företagshälsovården påminner om
den information och de verktyg som finns att tillgå på
HR-webben och medarbetarwebben och som många
chefer kan ha nytta av.
LSK konstaterar att det finns ett stort behov bland chefer
att mötas for att diskutera situationen och att ett fiirsta
möte bör planeras in redan kommande vecka

i form av ryggont efter

104.

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

En anmälan om arbetsskada
tungf lyft har inkommit.

105.

Eventuella rapporter från fakulteternas

Ingegerd Christians son rapporterar att universitetets
huvudskyddsombud har haft terminens forsta möte.
Bland de saker som diskuterades nämns tillgång till
handsprit, användning av munskydd samt behovet av
risk- och konsekvensanalyser. Huvudsþddsombuden
kommer tills vidare att träffas varannan vecka.

hr rvu rl

skyd

d

somhurVsäkerhetsansvariga,

studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.
Föredragand e: Inge gerd Christians s on

Inget att återrapportera från huvudstuderandeskyddsombudet denna gång då verksamheten ännu inte
är igång.
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Ovriga arbetsmiljöfrågor
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Isabella Grujoska meddelar att Lunds universitet har
anställt en ny säkerhetssamordnare från den 1 juni samt
att en ny brandsþddssamordnare håller på att
rekryteras.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Ann-Kristin Wallengren

