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Beslut

Nora Karlsson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

I anslutning till $ 54 i foregående LSK-protokoll
meddelas att OSA-enkäten har skickats ut till samtliga

chefer och att 10 av 14 tillfrågade har svarat. Den

arbetsgrupp som tillsattes vid forra sammanträdet
kommer nu att inleda arbetet med att gå igenom och

analysera svaren.

Vid genomgång av protokollet från Centrala
skyddskommittén nämns i anslutning till punkt 5 att

slutdatum inom HT for implementering av lA-systemet
har satts till maj 2023. Dessutom uppmärksammas
noteringen under punkt 8 att önskemål om bättre
systemstöd for att ta fram sjukfrånvarostatistik har

framforts. LSK återkommer till sjukfrånvarostatistiken
samt tillbuds- och arbetsskadestatistiken vid nästa

sammanträde.

Charlotte Tornbjer har utsetts till HT-fakulteternas
kontaktperson gällande miljöledningssystemet vid LU

Genomgång av Centrala sþddskommitténs
sammanställning av den årliga uppfoljningen av det

systematiska arbetsmilj öarbetet.

Diskussion om vikten av att utvärdera svaren på

frågorna i enkäten for att dra nytta av uppfoljningen på

bästa sätt och kunna vidtarätt åtgärder.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden

Föredragande: Isabella Gruj oska

Protokoll LsK2022-02-l6,bilaga S 60 A.
Protokoll Centrala skyddskommittén
2022-03-23, bilaga $ 60 B.
Rektorsbeslut om miljöledningssystemet vid
LU, bilaga S 60 C.

Äterkoppling från CSK angående SAM-
uppfoljning 2021.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj os ka

Återkoppling från CSK, bilaga $ 61.
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62. Arbetsmilj öuppfolj ning genom
sammanställning av HT-fakulteternas
systematiska arbetsmilj öarbete.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj o s ka

Sammanställning inklusive inlämnade
skyddsrondsprotokoll, bilaga $ 62.

63. Arbetsmilj öpolicy och handlingsplan for
HT-fakultetena2022.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj o s ka

Förslag, bilaga S 63 A.
Beslut, bilaga S 63 B.

64.

Dnr STYR 20221581

HT-fakulteternas psykosociala enkät.

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

Förslag, bilaga $ 64 A.
Fastställd enkät, bilaga $ 64 B.

Dnr V 202211097
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Under våren har fysiska skyddsronder genomforts
inom det stora flertalet av fakulteternas verksamheter.
För Folklivsarkivet och Villa Blix genomfors
skyddsronden efter sommaren. Frågan om
korpstationens skyddsrond, där det ännu inte finns
något inplanerat, kommer att hanteras längre fram.

Diskussion om hur man ska komma vidare i
överläggningarna med Akademiska Hus om det hala
golvet i SOL:s foajé och om vilka åtgärder som skulle
vara möjliga. Om Akademiska Hus inte agerar efter
ny påminnelse behöver LSK gå vidare med lorslag till
åtgärder.

Charlotte Tornbjer meddelar att Akademiska Hus har

köpt in ett serviceavtal for ventilationen, vilket har
forbättrat situationen inom detta område.

Isabella Grujoska redogör flor forslaget till policy
och handlingsplan 2022. Samtliga åtgärder i
handlingsplanen bygger på behov och risker som har
framkommit genom olika undersökningar under
floregående år.

HT-fakulteternas arbetsmiljöpolicy och handlingsplan
for 2022 fastställs i enlighet med forslaget och med
enstaka redaktionell a ändringar.

Isabella Grujoska informerar om forslaget till
psykosocial enkät vid HT-fakulteterna. Enkäten har
diskuterats i LSK vid ett flertal tillfüllen och under
processen anpassats och reviderats i enlighet med
synpunkterna.

Enkäten är tänkt att ge varje arbetsenhet ett underlag
flor arbetet med den psykosociala arbetsmiljön och
möjlighet att jämflora utfallet över tid. Med en generell
enkät blir det möjligt att få en samlad bild av
situationen inom HT-fakulteterna.

Lokala skyddskommittén beslutar
- att den floreslagna enkäten fastställs med redaktionella
ändringar som standardenkät for psykosociala
skyddsronder vid HT-fakulteterna
- att arbetsmiljösamordnaren av HT-fakultetemas olika
enheter ska tillställas en sammanfattninglanalys av
enkätresultaten i slutet av varje år.
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Vid protokollet

Process lor hantering och rapportering av

kemiska produkter vid HT-fakulteterna.

Föredragand e: Is ab ella Grui os ka,

Charlotte Tornbjer

Förslag, bilaga $ 65 A
Beslut, bilaga S 65 B.

Dnr V 202112510

Rapporterade arbetsskador, materiella skador

och tillbud.

Eventuella rapporter från fakulteternas

huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga,
studenthuvudskyddsombudet,
Företagshälsovården.

Föredragand e: Rob ert Howe, Charlotte
Tornbj er, Is abella Grui oskn

2022-05-11

Charlotte Tornbjer informerar om behovet av att
upprätta en rutin inom HT-fakulteterna for hantering av
kemiska produkter.

Förslaget innebär att de flesta verksamheter inom HT,
som endast har enstaka kemiska produkfer, kan få hjälp
med registrering i kemikaliehanteringssystemet KLARA
av Driftsenhet HT. Några enheter har ett mer omfattande
innehav av kemiska produkter och behöver därfor en

egen rutin och en egen KlARA-registrerare/inventerare.

Lokala skyddskommittén beslutar att processen för
hantering och rapportering av kemiska produkter vid
HT-fakulteterna genomfors i enlighet med forslaget.

Isabella Grujoska och Charlotte Tornbjer informerar
respektive enhet om vad som behöver göras for att
kunna arbeta i enlighet med beslutet.

Hissen i hus A på LUX är ur funktion vilket medfür
problem flor städning, post, café och allmän
tillgänglighet.

Två tillbud har inrapporterats, en covidexponering och
en olycka på arbetsplatsen.

Robert Howe påminner om LU:s stöd for medarbetare
med anledningen av kriget i Ukraina. Dessutom
informeras om vikten av att genomfora riskbedömningar
inflor fültarbete samt om att rapporteringskravet for
coronavirus har upphört.

Charlotte Tornbjer meddelar att HT-fakulteternas hus

kommer attyara stängda under karnevalen, även for
studenter. Anställda kommer in med kort.

Isabella Grujoska meddelar att fültarbetet i Uppåkra
kommer att utgöra ett nytt skyddsområde inom HT-
fakulteterna.
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