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Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Information om kemikaliehantering.

15. Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragand e: Isabella Gruj oska

Protokoll från LSK 210217, protokoll
från Centrala skyddskommiltén 210401,
bilagor $ 15 A-8.

16. Arbetsmilj öuppfölj ning genom
sammanställning av HT-fakulteternas
systematiska arbetsmilj öarbete.

Föredragand e: Is ab el Ia Gruj o s ka

Sammanställning av akfuella
arbetsmiljöfrågor, bilaga $ 16.

PROTOKOLL 2 (4)

2021-05-05

Beslut

Emma Svensson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Martina Balaz och Aniko Wendler, kemikaliesäkerhets-
samordnare vid LU Byggnad, ger en grundläggande
introduktion till kemikaliesäkerhet och informerar
om kraven på registrering av kemiska produlfer i
kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Arbetsmilj ö samordnare Isab ella Gruj oska meddelar
i anslutning till $ 3 i föregående protokoll att det
uppftiljande arbetet med rapporten från enkäten om
studentemas psykosociala hälsa har skjutits fram till
höstterminen då rapporten inledningsvis kommer att
diskuteras i studierektorsnätverket. I anslutning till $ 5
meddelas att en projelfgrupp har tillsatts på central nivå
för att utforma ett system ftir bättre tillbudsrapportering
och i anslutning till $ 7 att SWOT-analysen från SAM-
uppfüljningarna återstår att diskutera i HT:s ledningsråd.

Protokollet från Centrala sþddskommittén läggs till
handlingarna med enstaka kommentarer.

Enligt beslut vid foregående LSK ($ 4) har
HT-fakultetemas fusiska sþddsronder ställts in under
202i. Endast Driftsenhet HT och HT-biblioteken,
vilka fortfarande har viss verksamhet på plats, har
genomfört skyddsronder.
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17. Fakultetsövergripande coronaundersökning

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

Coronaenkät samt HT-fakulteternas
arbetsmiljöpolicy, bilagor $ 17 A-8.

Dnr STYR 20211223

18. Redovisning av psykosociala sþddsronder
for 2020.

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

PM, bilaga $ 18.

19. ,Âterrapportering från HT:s coronagrupp

Planeringsbeslut for schemaläggning
höstterminen202I - med anledning av covid-
1 9 -pandemi n (2021 -0 4 -23),

bilaga $ 19.

Dnr STYR 202011575

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

Arbetsskador och tillbud inom LU âtr 2020,
bilaga S 20 A.
Arbetsskador och tilbud for 2027 från CSK
bilaga $ 20 B.
Översikt över inkomna tillbudsanmälningar
med anledning av corona, bilaga S 20 C.

PROTOKOLL 3 (4)

2021-05-05

Gemensam diskussion om syftet med en corona-
undersökning samt om innehållet i enkäten från
MAX IV.

Lokala skyddskommittén fimer det värdefullt att en
enkät genomftirs men att det behöver klargöras vad
den ska användas till. Enkäten från MAX IV kan
vara en bra grund, men den behöver revideras och
kompletteras ftire användning inom HT. Förslag till
kompletteringar kan skickas till Isabella Grujoska.

I samband med diskussion om HT-fakulteternas
handlingsplan ftir arbetsmiljöarbetet für 2021
konstateras även att fürsta punlfen behöver ändras så

att den även omfattar att samla in kunskap om rutiner
ftir friskvårdstimmen inom LU.

Isabella Grujoska informerar om den förenklade
forfrågan som skickats ut till samtliga chefer
angående SFAD-arbete och psykosociala
skyddsronder under 2020. Trots det ansträngda läget
har ändå majoriteten av enhetema genomfort den
psykosociala enkäten medan endast en mindre del har
genomlort någon aktivitet kopplad till SFAD-arbetet.

Lokala skyddskommittén ger Isabella Grujoska och
Gunnel Holm i uppdrag att inleda arbetet med att
anpassa den psykosociala enkäten till behoven vid
HT-fakulteterna.

Charlotte Tornbjer informerar om att planering och
schemaläggning pågår eniigt forutsättningarna i
planeringsbeslutet. Des sutom pågår parallellt ett arbete
for att undersöka hur en justering skulle kur¡ra
genomftiras om restrikfionerna lättar.

Sara Håkansson meddelar att planeringsbeslutet for
höstterminens schemaläggning kommer att diskuteras
i studierektorsnätverket.

Isabella Grujoska informerar kort om statistiken
gällande arbetsskador och tillbud och nämner bland
awlmrt att en stor del av de senast inrapporterade tillbuden
handlar om coronaexponering.

I övrigt meddelas att en tillbudsanmälan har inkommit
till foljd av att Asienbiblioteket har drabbats av en
fuktskada.

20.
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21. Eventuella rapporter från fakulteternas
huvudskydds ombud/säkerhet sansvari ga,

studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.

Föredragand e: In ge gerd Chri sti ans s on,

Annika El<stedt

22. Ovriga arbetsmiljöfrågor.

Vid protokollet

PROTOKOLL 4 (4)

2021-Q5-05

Ingegerd Christiansson rapporterar att huvud-
skyddsombuden inom LU sammanträder varar¡ran vecka
samt att mest akfuella frågorna rör oro ftir anställdas
mående vid hemarbete samt hur återgången till
arbetsplatsen ska hanteras. Des sa frågeställningar
diskuteras också när skyddsombuden inom HT träffas,
liksom även andra problem som kan uppstå vid
hemarbete, till exempel svårigheter att skilja på arbete
och fritid och att vissa uppgifter tar längre tid.

Annika Ekstedt från Företagshälsovården påminner om
möjligheterna till samtalsstöd samt meddelar att HLR-
utbildningarna fortfarande pågår, dock med begränsat
antal deltagare.

Inga övri ga arbetsmilj öfrågor

Emma Svensson

Cecilia Bergsten

Justeras:

Johannes Persson


