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Beslut

Linnea Karlsson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Arbetsmilj ö samordnare Isabella Gruj oska meddelar
i anslutning till $ 38 att forslag till nya rutiner for att
hantera kemiska produkter kommer att tas fram under
våren och presenteras på LSK i maj samt att ett svar från
Historiska institutionen angående Arbetsmiljöverkets
inspektion håller på att fÌirdigställas. Charlotte Tornbjer
meddelar i anslutning till $ 43 att problemen med
ventilationen i Historiska institutionens lokaler har
kunnat avhjälpas.

Protokollet från Centrala skyddskommittén läggs till
handlingarna med enstaka kommentarer.

Isabella Grujoska informerar om att flertalet enheter

har planerat in fysiska skyddsronder under våren.

Eftersom de flesta fysiska skyddsronder ställdes in
wder 202! är det nu extra viktigt att de genomflors

enligt plan.

Coronapandemin och behovet av anpassning till beslut
och restriktioner ftir verksamheten har haft stor inverkan
på arbetsmiljöarbetet under 2021.

I samband med gemensam genomgång av punkterna
i handlingsplanen diskuteras främst bristen på central
ledning till fakulteterna gällande hur friskvårdtimmen
ska hanteras. Isabella Grujoska ska bevaka aft frâgan
åter tas upp i LUHR.

Uppfoljningen av HT-fakulteternas arbetsmilj öpolicy
och handlingsplan 2021 làggs till handlingarna.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden.

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

Protokoll från LSK 2021-11-24, protokoll
från Centrala skyddskommittén
2021-11-18, bilagor $ 48 A-8.

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

Föredragand e: Is øb e lla Gruj o s ka

Sammanställning, bilaga $ 49.

Uppfoljning av arbetsmiljöpolicy och
handlingsplan ftir HT-fakultet ema 2021

Föredragand e: Is ab e ll q Gruj o s ka

Uppfoljning, bilaga S 50 A.
Rektorsbeslut om övergripande
arbetsmiljömål flor LU, bilaga $ 50 B.
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Gemensam diskussion med utgångspunkt i
sammanställningen av HT-fakulteternas samtliga
SAM-uppfloljningar for 2021. Synpunkterna som
framkommit under sammanträdet kommer att utgöra
en del av underlaget till HT-fakulteternas SWOT-
rapport 2021 och till handlingsplanen for 2022.

LSK ger i uppdrag till Johannes Persson att godkänna
SWOT-rapporten for 202I, efler eventuella
kommentarer från huwdskyddsombud Ingegerd
Christiansson och studerandeombud Nora Karlsson,
innan den skickas in till Centrala skyddskommittén.

I samband med genomgång av sammanställningen
meddelas att det stora flertalet av HT-fakulteternas
verksamheter har genomfi)rt någon form av
undersökning som relaterar till den psykosociala
arbetsmiljön 2021, främst i form av den
psykosociala skyddsronden eller OSA-spel.

Sektionen HR har tagit fram särskilda anvisningar for
uppfoljning av sjukfrånvaron ftir 202l.Underlaget ska
vara sekfion HR till handa den 9 ma¡s.

LSK beslutar i enlighet med forslaget att ge i uppdrag
till fakultetemas arbetsmiljösamordnare, personalchef,
biträdande personalchef och huvudskyddsombud att
analysera statistiken, genomfora en risk- och
konsekvensanalys och utifrån detta eventuellt ta fram
ett forslag til I fakultetsövergripande handlingsplan.

Diskussion om det fortsatta arbetet med att genomfora
en psykosocial undersökning for fakulteternas chefer.

LSK beslutar att en OSA-enkät ska skickas ut till HT-
fakulteternas chefer kring månadsskift et mars/april
samt att uppfoljning ska ske i form av ett internat efter
sommaten.

Isabella Grujoska ges i uppdrag att genomfora
utskicket av enkäten och insamlandet av resultat.

En arbetsgrupp tillsätts for att hantera resultat, analys
och forslag till åtgärder. I gruppen ska ingå Isabella
Grujoska, Johannes Persson, Ingegerd Christiansson,
Karin Salomonsson, Sara Håkansson samt en av
fakulteternas personalchefer.

52.

53.

54.

Rapport, rapport for Villa Blix, SWOT-mall
202 1, SWOT -rapport 2020,
bilagor S 51 A-D.

Sammanställning av HT:s psykosociala
undersökningar 2027.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj o s ka

Sammanställning, bilaga $ 52.

Sjukfrånvarostatistik for HT 2021.

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

PM, bilaga $ 53.

OSA-enkät till chefer.

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

PM, bilaga $ 54.
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f,:1. Remiss: Styrdokument inom
miljöledningssystemet - etapp 1.
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Ingående diskussion om den ohållbara situationen
flor kärnverksamhetens chefer i forhållande till
genomftirandet av detta och andra ledningssystem
samt om behovet av en fungerande och
ansvarstagande stödfunktion vid LU centralt.

LSK beslutar att som HT-fakulteternas yttrande avge

en sammanfattning av de synpunkter som framkommit
under sammanträdet tillsammans med de inkomna
svaren från Driftsenhet HT och SOL. Gunnel Holm
ges i uppdrag att utforma svaret och Johannes Persson

att avge svaret.

Två arbetsskador har inrapporterats, en på SOL
gällande olycka på väg till arbetet och en på CTR
om olycka på arbetsplatsen.

56.

Remisskrivelse och styrdokument,
bilaga $ 55 A.
Inkomna yttranden från Driftsenhet HT
och SOL, bilagor S 55 B-C.
Sammanfattande yttrande, bilaga S 55 D

Dnr V 202113243

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

57 Eventuella rapporter från fakulteternas
huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga,
studenthuvudskyddsombudet,
Företagshälsovården.

Föredragande: Ingegerd Christiansson,
Nora Karlsson

Ingegerd Christiansson informerar om att universitetets
huvudskyddsombud har haft ett möte där främst
återgången till arbetsplatsen diskuterades. Hanteringen
av frägan skill-er sig mycket mellan olika fakulteter.

Nora Karlsson berättar att studentkåren har rekryterat
ännu ett studerandeskyddsombud, nu vid Institutionen
for utbildningsvetenskap.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:
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