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Beslut

107.

Utseende av justeringsperson.

Josefin Malmberg utses.

108.

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

109.

Föregående protokoll och meddelanden.

Arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj o ska meddelar
i anslutning till $ 100 i föregående protokoll att
rapporten från enkäten om studentemas psykosociala
hälsa är forsenad men att den fürhoppningsvis kan
presenteras vid nästa sammanträde. Även
sammanställningen av genomfiird HlR-utbildning och

Föredragand e: Isabella Gruj oska

Protokoll från LSK 200826, protokoll
från Centrala sþddskommittén 2009 I 6
inklusive bilagor, bilagor S 109 A-8.

brandsþddsutbildning vid fakulteterna tas upp nästa
gång. I anslutning till $ 102 meddelas att sjukfrånvaron
och doktorandernas mående kommer att behandlas i
kvalitetsdialogerna fär forskarutbildning 202 1 .
Protokollet från Centrala sþddskommittén gås igenom
med information om revideringen av den psykosociala
enkäten samt diskussion om bland annat chefernas
ansträngda situation samt bristen på studieplatser.

110.

Arbetsmilj öupp följning genom
sammanställning av HT-fakultetemas

Samtliga institutioner och enheter har genomftirt
SAM-uppfloljningsmöten i september-oktober.

systematiska arbetsmilj öarbete.
Föredragand e: Isabella Gruj o ska

Sammanställning av aktuella arbetsmilj öfrågor

bilaga $ 110.

111.

HT-fakulteternasSAM-uppfüljning2020.
Föredragand e:

I s ab el I a Gruj o s ka

Rapport samt SWOT-mall med instruktioner,

bilagor $ 111 A-8.

lt2.

Studentkårernas enkätsvar angående digital
undervisning under coronapandemin.

PM med sammanfattning,
bilagor S 112 A-8.

Gemensam diskussion med utgångspunkf i
sammanställningen av HT-fakulteternas samtliga
SAM-uppftiljningar for 2020. Synpunktema som
framkommit under sammanträdet kommer att utgöra en
del av underlaget till HT-fakulteternas SWOT-analys,
som ska skickas in till Centrala sþddskommittén, samt
till handlingsplanen for 2021.

Diskussion om enkäten som dock gäller universitetsövergripande problem under vårterminen och därfiir
inte kan användas für langtgående slutsatser inom HTfakulteterna. Studentkårerna har också skickat ut en ny
enkät angående digitaliseringen som gäller situationen
under höstterminen. Det finns också en rapport från
HTS som tar upp specifika forhållanden inom
HT-fakultetema.
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113.

Ä.tenapportering från HT:s coronagrupp
Dekanbeslut angående lokaler och

undervisning vid HT-fakulteterna vårterminen
202 I (STYR 20201 1 57 5), dekanbeslut
angående rekommendationer och åtgärder

under de kommande tre veckoma med
anledning av covid-l9 (STYR 202011821),

bilagor $ 113 A-8.

tl{.

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.
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Isabella Grujoska informerar om de frågor som hanterats
av coronagruppen under hösten, däribland schemaläggning, bristen på studieplatser och vilken information
som ska skickas ut till anställda respektive studenter.

Charlotte Tornbjer berättar att HT:s coronavärdar har
betytt mycket for att säkerställa ett fungerande flöde i
lokalerna. Coronavärdarna kommer att vara kvar
åtminstone under inledningen av vårterminen.
Två arbetsplatsolyckor har inrapporterats, ingen av dem
med sjukfrånvaro som füljd.
Charlotte Tombjer informerar om ett inbrott på LUX
som drabbat stora delar av lokalerna. Tre datorer och en
kamera har ftjrsvunnit, dessutom har ett flertal
dörrkarmar skadats. I samband med detta diskuteras
möjlighetema att utöka antalet larmpunkter i huset
eftersom firre personer nu rör sig i lokalerna.

11s.

Eventuella rapporter fran fakulteternas
huvudskydds ombud/säkerhet s ansvariga,

studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.
Föredragand e: Inge gerd Christians son,
Annika Ekstedt, Josefin Malmberg

Ingegerd Christiansson rapporterar att skyddsombuden
vid HT har haft möte men utan att några större problem
kom upp. Universitetets huvudsþddsombud träffas
varje vecka och på dessa möten har det handlat mycket
om riskerna lor psykisk ohälsa vid hemarbete.
Josefin Malmberg berättar att studiesociala utskottet
arbetar med en enkät om forebyggande arbete mot
diskriminering.Än så länge finns endast ett
studentskyddsombud, men florhoppningsvis ska fl er
kunna rekryteras till våren.

Annika Ekstedt informerar om rekommendationen att
sþddsrondema flyttas fram till hösten då formodligen
fler anställda finns i lokalema. Om ett akut behov
uppstår kan besök fijrstås planeras in under tiden.
För närvarande ges inga fysiska HlR-utbildningar, men
en digital version är under planering och kommer att
finnas tillgänglig i Kompetensportalen. Annika Ekstedt
påminner också om vikfen av att hjärtstartare markeras
tydligt samt att det utses en ansvarig person.
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Isabella Grujoska informerar om att hon i våras
tog upp med Sekfionen HR huruvida Pausit
(stretchingprogrammet ftir anställda) även skulle kunna
tillgängliggöras ftir universitetets studenter, med tanke
på den rådande situationen och i forebyggande syfte.
Frågan har åter aktualiserats under hösten och
SAM-teamet har nu överlåimnat fürslaget till
Företagshälsovården och Studenthälsan ftir vidare
hantering.

Ovrigaarbetsmiljöfrågor

Vid protokollet

(--uA-Cecilia Bergsten
Justeras:
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