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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.
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Beslut

Maria Persson utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Ärende 7 flyttas av tidsskäl fram och tas upp som

ärende 3 på sammanträdet.

Allmän information från Akademiska Hus (AH) om

energisparåtgärder har kommunicerats via HT-
bulletinen samt via HT:s ledningsråd. En träff med

energisparrådgivare från AH är också inplanerad.

Energiforbrukningen är generellt lägre på SOL än på

LUX och som åtgärd for att sänka forbrukningen på

LIIX har AH foreslagit att ventilationen i LUX-husen
stängs av kl22, Det blir i så fall viktigt att informera
om att varken studenter eller personal bör befinna sig i
husen efter denna tidpunkt. LSK ställer sig positivt till
att driftsenheten går vidare med detta forslag.

Vid diskussion om möjlighetema att sänka värmen

i husen finner LSK att frågan om energisparåtgärder i
forhållande till hur det kan påverka arbetsmiljön och
individen forst bör tas upp ordentligt på LU-nivå.

Jenna Pystynen informerar och svarar på frågor om
Studentombudets ärenderapport med redovisning av
statistik över antal ärenden, olika kategorier av
ärenden, ärenden per fakultet med mera.

Från LSK framfors önskemålet att diskriminerings-
ärenden synliggörs på ett tydligare sätt i rapporten.

Föredragand e: Charlotte Tornbj er

Information om energisparåtgärder inom
HT-fakulteterna.

Information om Studentombudets
ärenderappo rt 2021 I 2022.

Föredragande: Jenna Pystynen

Ärenderapport, bitaga $ 80.
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81. Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragand e: Is ab ella Gruj os ka

Protokoll LSK2022-08-31, bilaga $ 814.
Protokoll Centrala skyddskommittén
2022-09-21, bilaga $ 81 B.
LU:s nyhetsbrev om arbetsmiljö, miljö,
säkerhet, strålsäkerhet, brandskydd och

kemikaliesäkerhet, bilaga S 81 C.

82. Arbetsmilj öuppfoljning genom

sammanställning av HT-fakulteternas
systematiska arbetsmilj öarbete.
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Meddelanden i anslutning till foregående protokoll:
- $ 70: ,4.terkoppling kring OSA-enkäten kommer att ske

när Isabella Grujoska och Malin Rehnstam besöker

institutionerna/enheterna für att diskutera hur man

arbetar med organisatoriska och sociala
arbetsmiljöfrågor.
- $ 72: Efter årsskiftet kommer underlag for uppfoljning
av fakulteternas sjukfrånvaro att tas fram av Lena

Kandefelt.
- $ 74: Arbetet med brandskyddsfrågorna fortsätter

under våren med insatser gällande utbildning for chefer

och ansvarsflordelning med syfte att underlätta arbetet

for institutionerna/enheterna.
- $ 75: Problemet med takplattor på LUX som riskerar
att trilla ner kvarstår. Akademiska Hus kommer att testa

en ny typ av plattor i källaren i hus C.

I anslutning till $ 4 i protokollet från Centrala

skyddskommittén nämns att arbetet med digitala
skyddsronder har påbörjats samt att mallen for den årliga
SAM-uppfoljningen har reviderats, och i anslutning till
$ 9 att lA-systemet ska vara implementerat på HT
i slutet av maj.

Den årliga SAM-uppfoljningen har genomforts på

samtliga institutioner/enheter.

Gemensam diskussion med utgångspunkt i
sammanställningen (utan fritextsvaren) av HT-
fakulteternas samtliga SAM-uppfoljningar for 2022.

Synpunkterna som framkommit under sammanträdet
kommer att utgöra en del av underlaget till HT-
fakulteternas SWOT-rapport for 2022 som sedan ska

inrapporteras till Centrala skyddskommittén.

På Lokala sþddskommitténs sammanträde i februari

kommer ett utkast till SWOT-rapporten att diskuteras

innan den fastställs och då kan även information
läggas till utifrån fritextsvaren i SAM-uppfoljningen.

Driftschefen informerar om att rapporterna har kommit
in som de ska och att rutinen verkar fungera bra utan
alltfor resurskrävande insatser.

83.

Föredragand e: Is ab ell a Gruj os ka

Sammanställning, bilaga $ 82.

HT-fakultetemas SAM-uppfolj ning 2022.

Föredragand e: Is ab ell u Gruj os ka

Rapport och swot-mall für 2022,

bilaga $ 83 A.
Swot-rapportfür 2027, bilaga $ 83 B.

,{terrapportering angående hantering och
rapportering av kemiska produkter.

84.

Föredragand e: Charlotte Tornbi er
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Ett tillbud gällande hissen på SOL har rapporterats.

En anmälan om kränkande särbehandling har kommit in
och hanteras.

Det hala golvet i foajén på SOL har fätt nya mattor som

så här långt verkar fungera bra. Driftschefen kommer att
utvärdera insatsen lite längre fram.

För att minska problemen med ljudstörningar i LARM-
studion kommer mattor att läggas in vid podieti Cl2I.

Marcus Tegler rapportemr att universitetets
huvudskyddsombud kommer att ha en nätverksträff
den 5 december.

8s.
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Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Rapporterade arbetsskador, materiella skador
och tillbud.

Eventuella rapporter från fakulteternas
huvudskyddsombud,
studenthuvudsþddsombudet,
Företagshälsovården.


