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Personalkonsult, sektionen HR, sekreterare

Frånvarande:
Helena Falk

OFR/ST

1.

Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av justeringsperson
Johan Alexon väljs att jämte ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll med beslutsuppföljning
Lars Lohmander lämnar kort återkoppling gällande SAM-uppföljningen 2020 där ett
räknefel smugit sig in i kolumnen gällande HT-fakulteterna. Protokollet läggs efter detta
klargörande till handlingarna.

Postadress: Box 117, 221 00 Lund Besöksadress: Sandgatan 5 Telefon: 046-222 00 00 E-post: anna.sjosten@hr.lu.se

2

5. Presentation Studenthälsan
Jessica Hård Svensson presenterar sig själv och avdelningen Studenthälsans uppdrag och
arbete. Presentationen biläggs protokollet.
6. Information från studerandeskyddsombuden
Ella Sjöbäck sammanfattar läget gällande studiemiljö och studentmående kopplat till
rådande pandemi. Fortfarande upplevs en bristande tillgång på smittsäkra studieplatser,
även om campus har öppnats upp något i enlighet med det senaste rektorsbeslutet.
7. Corona / post corona
Anne Link redogör för nuläget gällande smittläget och den dialog som förs med
Smittskydd Skåne, samt det arbete som görs i universitetets gemensamma coronagrupp.

Cecilia Billgren presenterar sitt kommande uppdrag som koordinator för universitetets
projekt Framtidens arbetsplats. Uppdraget är ännu inte helt fastställt, men har sin
utgångspunkt i Rapport från arbetsgrupp avseende att undersöka Coronapandemins
påverkan på verksamheten vid Lunds universitet - lärdomar inför fortsatt arbete.
CSK diskuterar kortfattat och lämnar ett par synpunkter till Cecilia Billgren att ta med sig
in i sitt arbete med Framtidens arbetsplats.
8. Medarbetarskap
Katarina Larsdotter Wendel delar sin syn på medarbetarskap och CSK reflekterar
tillsammans bland annat kring vad medarbetarskap är, hur det hänger samman med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt hur värdegrunden skulle kunna synliggöras
i universitetets vardagliga arbete. CSK ser gärna att verksamheter som har goda exempel
på hur detta kan arbetas med bjuds in till att dela sin syn på medarbetarskap.
9. Information från överskyddsombuden
Överskyddsombuden sammanfattar inkomna frågor och ärenden som relaterar till
pågående pandemi. I reflektionen som följer konstaterar CSK att konflikter som uppstår
kanske inte är fler än tidigare, men att de innebär en större utmaning att lösa på distans.
10. lnspektionsmeddelanden
Robert Howe redogör för de meddelanden som kommit från Arbetsmiljöverket sedan
föregående möte i CSK. Under 2021 har 20 allvarliga tillbud rapporterats på grund av
exponering för coronavirus. Arbetsmiljöverket har också begärt in en utredning gällande
ett anmält allvarligt tillbud som rör upplevda sexuella trakasserier i en verksamhet.
11. Målformuleringar för arbetsmiljöarbetet vid LU
De universitetsövergripande målen för arbetsmiljöarbetet ska grundas på resultatet av den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, på behov som framkommit
genom andra undersökningar och uppföljning av ohälsa, på dialog som förts med
representanter från lokala skyddskommitteer inom LU, samt efter samråd med
skyddsombud inklusive studerandeskyddsombud och chefer. Den granskningsrapport
som Internrevisionen skrivit våren 2020, och som behandlade det systematiska
arbetsmiljöarbetet vid LU, är också en del av underlaget. Målen ska vara
uppfölj ningsbara.
~
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Följande fyra fokusområden för arbetsmiljöarbetet framåt utstakades vid föregående möte
i CSK: Organisatorisk och social arbetsmiljö, Sjukfrånvarostatistik, Kunskap hos
chefer/ledare, samt Studenternas hälsa.
CSK formerar sig i grupper och diskuterar de fyra olika fokusområdena med syfte att
inleda målformuleringar för varje område. Diskussionsunderlaget biläggs protokollet.
Vicerektor återkommer inför nästa sammanträde med formuleringsförslag på konkreta
mål.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Nästa möte
Nästa möte är bokat till den 21 september kl 9.30-12.00.

14. Ordförande förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
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