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4.

5.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragand e: Isabella Gruj oska

Protokoll från LSK 201125, protokoll
från Centrala skyddskommittéî 201208,
bilagor $ 3 A-8.

Arbetsmilj öuppfölj ning genom

sammanställning av HT-fakultetemas
systematiska arbetsmiljöarbete.

Föredragand e: Isabella Gruj o ska

Sammanställning av aktuella arbetsmiljöfrågor
och PM angående fysiska skyddsronder 2021,
bilagor $ 4 A-8.

Uppfolj ning av HT-fakulteternas
arbetsmiljöpolicy och handlingspl an 2020

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

Uppföljning, bilaga $ 5.

Dnr STYR 2020153
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Beslut

Maria Persson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Arbetsmilj ösamordnare Isabella Gruj oska meddelar

i anslutning till $ 109 att rapporten från enkäten om

studenternas psykosociala hälsa kommer att presenteras

vid nästa LSK-sammanträde och i anslutning till $116
att frågan om Pausit ftir studenter äruru inte är
fiirdigbehandlad.

Josefin Malmberg informerar om studentkårens och

HT-fakulteternas samarbete kring ftirebyggande
insatser ftjr studentemas studiemiljö.

Protokollet från Centrala sþddskommittén läggs till
handlingarna utan särskilda kommentarer.

Isabella Grujoska och Charlotte Tombjer förklarar
bakgrunden till lorslaget att ställa in flertalet av de

fysiska skyddsronde ma wder 2021 .

Diskussion.

LSK beslutar att HT-fakulteternas fysiska
sþddsronder ställs in under 202I och återupptas

under vårterminen2022. Beslutet gäller med undantag
for enheter som fortfarande har en stor del av
verksamheten på plats eller som har öppet für
studenter. Även enheter där särskilda risker
uppkommer undantas från beslutet.

Ingående diskussion om möjligheterna att arbeta med

den psykosociala skyddsronden på ett bra sätt samt

om själva enkätens utformning. Frågan ska tas upp

igen i både LSK och HT:s ledningsråd.

Isabella Grujoska berättar att en stor del av

arbetsmiljöarbetet under 2020 har varit corona-
relaterat. De flesta punkter i handlingsplanen har

åtgärdats, endast punkten om förbättrad tillbuds-
rappofering ärbara delvis åtgärdad och det fortsatta

arbetet är delvis beroende av beslut på central nivå.

Uppföljningen av HT-fakulteternas arbetsmiljöpolicy
och handlingsplan 2020 laggs till handlingarna.
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HT-fakulteternas arbetsmiljöpolicy och
handlingsplan202l.

Föredragand e: Isabella Gruj o ska

Förslag, bilaga 6 A.
Fastställd handlingsplan, bilaga 6 B.

Dnr STYR 20211223

HT-fakulteternas SAM-uppfoljning 2020

Föredragand e: Is abella Gruj o ska

Rapport inklusive SWOT-analys,
bilaga $ 7.

8. Återrapportering från HT:s coronagrupp

Rekforsbeslut mot bakgrund av pågående

coronapandemi (2021 -0 1 -1 8),

bilaga $ I A.
Tillämpningsbeslut ftir perioderna 3 och 4

- med anledning av covid-l9-pandemin
(2021-02-15), bilaga $ 8 B.

Dnr STYR 20201251

Dnr STYR 202011575
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Isabella Grujoska redogör for ftirslaget till policy och
handlingspl an 2027. Policydelen är ungef?ir den

samma som tidigare medan handlingsplanen
innehåller nya forslag till åtgärder vilka framkommit
vid forra årets SAM-uppfoljningar.

Ingående diskussion om bland annat svårighetema att

åstadkomma önskvärd studentrepresentation samt om
frågor kring information och rutiner gällande
friskvårdstimmen.

HT-fakultetemas arbetsmilj öpolicy och handlingsplan
2021 faststâtlls med tillägg av füljande två punkter:
- Möjlighetema att ftirstärka studenternas del i
arbetsmiljöarbetet ska undersökas vidare.
- Enkäten om studentemas psykosociala hälsa ska tas

upp på LSK efter behandling i AU.
Dessutom ska punkten om friskvårdstimmen ändras

till att istället samla in kunskap om vilka rutiner ftir
friskvårdstimmen som finns inom LU i stort.

Diskussion om enstaka formuleringar i SWOT-analysen
som är sammanställd på grundval av diskussionen kring
SAM-uppfoljningama vid forra LSK-sammanträdet
(201125 $11).

LSK beslutar att SWOT-analysen ska skickas in till
Centrala skyddskommittén efter redaktionella ändringar

SWOT-analysen kommer även att användas som
underlag till en diskussion i HT:s ledningsråd,
tillsammans med en sammanfattning av kanslichefens
prefektintervjuer.

Ett nytt tillämpningsbeslut gällande fortsatt digital
undervisning och examination under perioderna 3 och 4
skickades ut till samtliga anställda den 16 februari.

Charlotte Tornbjer berättar att HT:s coronavärdar
fortfarande finns på plats i husen, men under kortare tid,
samt att de studieplatser som frnns tillgängliga ofta
utnltjas.

Sara Håkansson informerar om att coronagruppen nu tar
hjälp av en referensgrupp från verksamheten infrir olika
beslut.
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Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

Eventuella rapporter från fakulteternas
huvudsþddsombud/säkerhetsansvariga,
studenthuvud sþddsombudet,
Företagshälsovarden.

Föredragand e: Ingegerd Christians s on

11. Ovriga arbetsmiljöfrågor

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:
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I början av februari drabbades LARM-studion av ett
inbrott där våirdefull utrustning stals. Ytterligare larm
och inbrottsskydd har därefter installerats. Strax fürejul
skedde även ett mindre inbrott i ett kontorsrum på SOL.

En tillbudsanmälan om kränkande särbehandling har
inkommit.

Ingegerd Christiansson rapporterar att valet av
huvudskyddsombud är försenat och kommer att ske
inom några veckor.

Inga övri ga arbetsmiljöfrågor


