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Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll och meddelanden.

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

Protokoll LSK2022-05-11, bilaga S 70 A.
Protokoll Centrala skyddskommittén
2022-05-18, bilaga $ 70 B.

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

Föredragand e: Is ab e lla Gruj o s ka

Sammanställning, bilaga $ 71

Sjukfrånvarostatistik - rapportering och
uppfoljning.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj os ka,

Lena Kandefelt, Malin Rehnstam

Diskussionsunderlag, bilaga S 72 A.
Uppfoljning sjukfrånvaro LU 2021,
bilaga S 72 B.
Uppfoljning sjukfrånvaro HT 2021,
bilaga $ 72 C.
Risk- och konsekvensanalys av
sjukfrånvarostatistik HT 2021, bilaga S 72 D
Sjukfrånvarostatistik for 2021 samt jan-jun
2022 (HT och LU) bilaga S 72 E.
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Beslut

Lotta Flink utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

I anslutning till $ 60 i foregående protokoll meddelas att

arbetet med chefernas OSA-enkät går vidare. En risk-
och konsekvensanalys har genomlorts och nästa steg blir
återkoppling till cheferna. I anslutning till $ 64 meddelas

att information om den psykosociala skyddsronden
(OSA-enkäten) har skickats ut till institutionerna och att
mallen är inlagd i Sunet Survey.

Vid genomgång av protokollet från Centrala
skyddskommittén nämns i anslutning till punkt l2 att

mallen for de årliga SAM-uppfoljningarna ska revideras,
men att SAM-teamet har godkänt att HT även denna

gång kan använda den gamla versionen.

SAM-uppfoljningsmöten är inplanerade till september

for samtliga enheter. På flertalet av dessa möten
kommer vicedekan Olof Sundin attnäwara for att
fånga upp diskussioner och frågeställningar kring
SFAD-arbetet.

Arbetsmilj ösamordnare Isabella Gruj o ska beskriver
bakgrunden till ärendet och den process som

sektionen HR har tagit fram for universitetets lokala
skyddskommittéer.

Diskussion om bland annat sjukfrånvaron bland
doktorander, orsakema till högre frånvaro bland
kvinnor än män samt om hur coronapandemin kan
ha påverkat sj ukfrånvaron.

Genomgång av upploljningen av den risk- och konse-
kvensanalys som har genomftirts, med jämforelser

mellan åtgärder och den presenterade statistiken.

Stephan Borgehammar rapporterar att
forskarutbildningsnämnden har inlett diskussionen om
doktorandernas sjukfrånvaro. En fordjupning av
statistiken ska tas fram, bland annat med fokus på

andelen långtidsfrånvaro, vilken kommer att
diskuteras med HTDR. Arbetet med att utveckla ett
systematiskt arbetssätt flor att folja upp doktoranders
psykosociala mående kommer att påbörjas senare.
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Sammanställning av tillbud och arbetsskador
2021vidLU.

Föredragand e: Is ab ella Gruj o s ka

Statistik LU, översikt inrapporterade fall vid
HT, bilagor S 73 A-8.

Beslut om policy och foreskrifter gällande

brandskydd inom LU.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj o s ka,

Charlotte Tornbjer

Brandskyddspolicy, foreskrift er om
brandskyddsutbildningar, foreskrifter om
systematiskt brandskyddsarbete, foreskrifter
om utrymningsövningar, bilagor $ 74 A-D.
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Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.
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Sammanställningen av tillbud och arbetsskador har
tagits fram enligt uppdrag från LSK:s sammanträde
2022-05-t1, $ 60.

Diskussion om hur olika typer av ärenden bör
rapporteras och separeras framöver. Annika Ekstedt
for synpunktema vidare till Robert Howe vid
Företagshälsovården.

Information om beslut gällande policy och foreskrifter
for brandskyddet inom LU. Föreskrifterna innebär flera
skärpta krav gällande främst brandskyddsutbildning
och systematiskt brandskyddsarbete.

De nya foreskrifterna kommer att behöva tas upp
vid arbetet med HT-fakulteternas handlingsplan
flor arbetsmiljöarbetet, gällande frågan om
samordningsansvaret lor brandskyddet.

Charlotte Tornbjer informerar om problem på LUX med
takplattor som ramlar ner. Felanmälan till Akademiska
Hus har gjorts och tillbudsanmälan ska upprättas.

76.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

MøL

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

Föredragand e: Inge gerd C hr i st i ans s on,

Annika Ekstedt

Ett tillbud gällande bilolycka på väg hem från arbetet
från SOL har rapporterats.

De återkommande problemen med ventilationen på
Historiska institutionen kvarstår.

Ingegerd Christiansson meddelar att HT:s skyddsombud
kommer aft ha ett möte 21 september då val av nytt
huvudskyddsombud kommer att forberedas.

Annika Ekstedt informerar om att bemanningen av
sjuksköterskor på Företagshäl sovården kommer att v ara
begränsad under september-december, från 2,5 tilt7,5
tjänster, på grund av uppsägning. Detta innebär att vissa
uppgifter, t ex utbildningar, får skjutas upp.

J Lotta Flink


