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Beslut

Carl-Johan Mellin utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj oska meddelar
i anslutning till $ 15 i ftiregående protokoll att det
uppfüljande arbetet med rapporten från enkäten om
studentemas psykosociala hälsa kommer att diskuteras
i studierektorsnätverket kommande vecka och därefter
föras vidare till grundutbildningsnämnden. Dessutom
meddelas att arbetsmilj ösamordnaren har besökt
HT:s ledningsråd frir att diskutera vilken återkoppling
pref'ekter/enhetschetbr önskar trån de årliga SAM-
uppfoljningarna.

I anslutning till protokollet från Centrala
sþddskommittén uppmärksammas de fyra
fokusområden som CSK har valt ut samt vikten av att

HT-fakulteterna och LSK noggrant bevakar dessa.

De flesta av HT-fakultetemas fysiska skyddsronder
har ställts in under 2027, vilket innebär att endast

Driftsenhet HT och HT-biblioteken, vilka fortfarande
har viss verksamhet på plats, har genomfort
skyddsronder.

Aven de brandskyddskontroller som vanligen sker
tillsammans med prefekf / arbetsmilj öansvari g i
anslutning till skyddsrond har pausats. Charlotte
Tornbjer förtydligar dock att Driftsenhet HT ändå

har genomfort sin del av brandsþddskontrollema i
samtliga hus.

SAM-uppfoljningsmöten har planerats in till
september ftjr alla enheter utom en.

Johannes Persson informerar om att HT-fakulteterna
behöver invänta LU:s centrala riktlinjer gällande

återgången till arbetsplatsen fiir att inte riskera att" faÍta
ett beslut som eventuellt skulle behöva korrigeras.
Centralt beslut forväntas den 13 september.

Ingående diskussion om bland annat de olika regler
och rikilinjer som firms att forhålla sig till när det
gäller såväl återgången till arbetsplatsen som

övergången till undervisning på campus.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragand e: Isabella Gruj o ska

Protokoll från LSK 210505, protokoll
från Centrala skyddskommittén 2 1 0503,
bilagor S 25 A-8.

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

Föredragand e: Isabella Gruj oska

Sammanställning av aktuella
arbetsmiljöfrågor, bilaga $ 26.

Beslut gällande riktlinjer ftir återgång till
arbetsplatsen.
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28. Process für hantering och rapportering av
kemiska produkter vid HT-fakultetema.

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

Förslag, bilaga $ 28.

Dnr V 202112510

29. Vidare planering av HT:s coronaenkät.

30. ,&terrapportering från HT:s coronagrupp

Kompletterande beslut for period 3 och 4 -
höstterminen202l med anledning av
covid- 1 9-pandemin (202 1 -08- I 0),
bilaga $ 30.

Dnr STYR 2020/1575

31. Information om det fortsatta arbetet med HT:s
psykosociala enkät.

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.
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Isabella Grujoska informerar om förslaget som har
utarbetats i samarbete med chefen ftir Driftsenhet HT
Bakgrunden till florslaget är behovet av att skapa en

rutin fÌir att hantera kemiska produkter och se till att
de registreras i LU: s kemikaliehanteringssystem
KLARA.

Diskussion kring de nuvarande lorutsättningama ftir
att infiira processen.

Lokala skyddskommittén finner aït frägan behöver
utredas ytterligare och beslutar att bordlägga ärendet.

Gemensam diskussion om möjligheterna att
genomftira en coronaundersökning under en i övrigt
mycket resurskrävande termin och om altemativet att
så småningom istället inkludera ett antal frågor om
arbetssituationen under pandemin i den psykosociala

skyddsronden.

Lokala sþddskommittén finner att ingen
coronaundersökning bör genomforas under
höstterminen.

Sara Håkansson meddelar att schemaläggama ftir
närvarande arbetar med att lägga in mer campusbaserad
undervisning under period 3 och 4. Kommande måndag
kommer en frågestund for studierektorer och prefekter
att anordnas.

Den grupp som arbetar med att anpassa den
psykosociala enkäten till behoven vid HT-fakultetema
består av Isabella Grujoska och Gunnel Holm samt

Martin Hansson, Alexander Maurits och Mia-Marie
Hammarlin. Några nya frågor till enkäten har tagits
fram och arbetet går vidare. Förhoppningen är att
enkäten ska kunna presenteras vid Lokala
sþddskommitténs nästa sammanträde.

Diskussion om de olika önskemålen att urskilja nivåer
och kategorier samtidigt som det är av stor vikf av att
bevara anonymiteten.

lnga tillbud eller arbetsskador har rapporterats

u.f
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33.
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Ingegerd Christiansson rapporterar att huvud-
skyddsombuden inom LU har haft terminens fÌirsta
sammanträde. Den största oron som framkommit gäller
att alltför många ska tro att allt fungerar som vanligf.

Nora Karlsson meddelar att studentkåren jobbar för fullt
med att rekrytera nya studentskyddsombud.

Annika Ekstedt från Företagshälsovården påminner om
möjligheten att annàla sig till en HlR-utbildning.

Inga övriga arbetsmilj öfrågor

Eventuella rapporter från fakultetemas
huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga,
studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.

Föredragand e: Ingegerd Christians son,

Annika Ekstedt, Nora Karlsson

34. Ovriga arbetsmiljöfrågor.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Persson

tu
Carl-Johan Mellin


