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Saco-S
Studeranderepresentant, suppleant

Övriga:
Anne Link
Robert Howe
Lars Lohmander
Anna Sj Östen

Sektionschef, Företagshälsovården
Arbetsmilj öingenj ör, Företagshälsovården
Personalsamordnare, sektionen HR
Personalkonsult, sektionen HR, sekreterare

Frånvarande:
Ella Sjöbäck
Matilda Byström
Katarina Branzen

Överstuderandeskyddsombud
Studeranderepresentant
Överskyddsombud, Saco-S

1.

Ordförande förklarar mötet öppnat

2.

Val av justeringsperson

Katarina Larsdotter Wendel väljs att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter revidering av punkten 14: Förslag gällande adjungeringar
till centrala skyddskornmitten.

4.

Genomgång av föregående mötesprotokoll med beslutsuppföljning

Protokollet läggs till handlingarna.

5. Information inför besök hos varje lokal skyddskommitte

Postadress: Box 117,22100 Lund Besöksadress: Sandgatan 5 Telefon: 046-222 00 00 E-post: anna.sjosten@hr.lu.se
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Jimmie Kristensson planerar att besöka representanter från varje LSK under våren i syfte
att få till en dialog mellan CSK och LSK, samt att få syn på utmaningar inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet. CSK ger input på vad som kan diskuteras under besöken.
Den sedan tidigare planerade vårkonferensen skjuts på framtiden.

6. Information om projekt gällande tillbuds- och arbetsskaderapporteringssystem
Mona Hansson informerar om status i projektet. Projektplanen är ännu inte helt
färdigställd, men väntas bli klar innevarande månad. Detaljerna för när ett system finns på
plats är inte fastställda.

7. Rapportering av tillbud och arbetsskador
Robert Howe redogör för rubricerad statistik. Underlaget har skickats i kallelsen och
läggs till handlingarna. CSK diskuterar statistiken och konstaterar att rapporteringen är en
viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. CSK konstaterar att ett system hade
underlättat för chefer att dels få en överblick över inrapporterade händelser och dels att
arbeta aktivt med rapporteringen så att ohälsa och skador kan förebyggas.

8. Sjukfrånvarostatistik
Anna Sjösten redogör för den totala sjukfrånvaron för åren 2018-2020. Underlaget, som
även är uppdelat per yrkeskategorier, bifogas protokollet. SSC Primula används för uttag
av statistiken och varje fakultet/motsvarande har en kontaktperson som kan ta ut statistik
för sin verksamhet. CSK konstaterar att statistiken behöver diskuteras djupare i respektive
verksamhet, och särskilt behöver långtidssjukskrivningar följas upp.

9. SAM-uppföljning 2020
Lars Lohmander redogör för en sammanställning av den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, enligt bifogat underlag. Sammanställningen kommer att
redovisas i arbetsmiljösamordnarnätverket och i rektors ledningsråd. CSK diskuterar
sammanställningen och inleder en diskussion kring vilka fokusområden som ska gälla för
kommande år på en universitetsövergripande nivå. Diskussionen ska återupptas under
kommande möte i CSK.
I samband med denna punkt framför Rasmus Göransson behovet av att motsvarande
SAM-uppföljning görs gällande studiemiljön, och Jimmie Kristensson framför att en
dialog kommer att inledas kring detta.

10. Corona/covid-19
Anne Link redogör för den centrala coronagruppens sammansättning och uppdrag. Anne
Link informerar om nuläget som bland annat innebär ett uppdaterat rektorsbeslut och att
fler studieplatser öppnas upp. Diskussioner har inletts gällande planering för eventuell
återgång till arbetsplatsen när pandemin är avblåst.

11. Inspektionsmeddelanden
Robert Howe redogör för de meddelanden som kommit in från Arbetsmiljöverket sedan
föregående möte i CSK, se bifogat underlag.
Anna Sjösten informerar om att Arbetsmiljöverket har aviserat en nationell
tillsynssatsning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, med fokus på kränkande
särbehandling. I samband med en eventuell tillsyn kommer Arbetsmiljöverket även att
efterhöra hur eventuella smittrisker tas om hand. Informationen skickas vidare ut i
verksamheten via arbetsmiljösamordnarna.
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12. Information från studerandeskyddsombudsorganisationen
Rasmus Göransson lyfter att ohälsan bland studenter kopplad till pandemin trots insatser
fortfarande är en svårighet både avseende fysiska och psykosociala risker.

13. Information från skyddsombudsorganisationen
Katarina Larsdotter Wendel informerar om följande punkter:
Skyddsombudsvalet 2020 är färdigt och 300 skyddsombud är valda, nu kvarstår
valet av huvudskyddsombud. Listan över skyddsombud publiceras på
Medarbetarwebben.
Utbildningar för skyddsombud har dels genomförts i samarbete mellan
Överskyddsombudet, Företagshälsovården och sektionen HR, men ÖSO har även
bjudit in till en kortare introduktionsutbildning.
Eventuellt kommer någon form av aktivitet att genomföras på Arbetsmiljödagen i
april.
Katarina Larsdotter Wendel framför även att ett forum för anställda kring medarbetarskap
vore önskvärt. Punkten behöver utvecklas, och lyfts på grund av tidsbrist till ett
kommande möte i CSK.

14. Förslag gällande adjungeringar till centrala skyddskommitten
Efter förslag och diskussion beslutar centrala skyddskommitten att adjungera
Studenthälsans chef och Företagshälsovårdens chef till kommande möten i CSK.

15. Övriga frågor
Kommande möte beslutas bli förlängt med en halvtimme.

16. Nästa möte
Nästa möte är bokat till den 3 maj.

17. Ordförande förklarar mötet avslutat
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