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Protokoll i den centrala skyddskommitten för Lunds universitet
Sammanträdet genomförs via LU Zoom.
Närvarande:
Jimmie Kristensson
Marie Härstedt
Åsa Bergenudd
Katarina Larsdotter Wendel
Katarina Branzen
Helena Falk
Björn Frostner
Rasmus Göransson

Vicerektor, ordförande
HR-direktör, sektionen HR
Byggnadschef, sektionen LU Byggnad
Överskyddsombud, OFR/ST (p 1-11)
Överskyddsombud, Saco-S (p 1-6, 10-14)
OFR/ST
Saco-S
Studerandeskyddsombudsrepresentant

Adjungerade:
Anne Link
Jessica Hård Svensson
Johan Ohlin
Tobias Ullmark
Anna Sjösten

Sektionschef, Företagshälsovården (p 6-14)
Avdelningschef, Studenthälsan
Arbetsmiljöingenjör, Företagshälsovården (p 1-8)
Brandskyddssamordnare, LU Byggnad (p 6)
Personalkonsult, sektionen HR, sekreterare

Frånvarande:
Karin Everlund
Ingrid Lagerborg
Elvira Källberg

Överskyddsombud, Seko
Seko
Överstuderandeskyddsombud

1.

Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av justeringsperson
Björn Frostner väljs att jämte ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll med beslutsuppföljning
5. Utseende av arbetstagarrepresentant till Arbetsutskott
De fackliga representanterna uppmuntras att återkomma med besked om vem de utser till
arbetstagarrepresentant till AU i god tid inför nästkommande möte i kommitten.
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6. Information och dialog om förslag gällande ledningssystem för brandsäkerhet
Brandsäkerhetssamordnare Tobias Ullmark redogör för det förslag på ledningssystem för
brandsäkerhet som skickats ut på remiss inom universitetet. Kommitten ser fram emot att
få en återkoppling om hur implementeringen av ledningssystemet har fallit ut i
verksamheten under nästa år.
7. Information och dialog om arbetsmiljöarbetet på Biologiska museet,
Naturvetenskapliga fakulteten
Johan Ohlin informerar om arbetsmiljöarbetet på Biologiska museet. Katarina Larsdotter
Wendel redogör för åtgärder som vidtagits och därefter följer en diskussion.
8. Inspektionsmeddelanden
Johan Ohlin meddelar att Arbetsmiljöverket har kontaktat två verksamheter inom LU med
en föranmälan om inspektion. Inspektionerna genomförs inom ramen för
Arbetsmiljöverkets ökade fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
9. Information från studerandeskyddsombuden
Rasmus Göransson sammanfattar läget med anledning återgång till campusbaserad
verksamhet. Det framförs att scheman som inte är samordnade utgör en risk för de
studenter som inte hinner förflytta sig mellan olika läraktiviteter. Det konstateras att
Coronagruppen arbetar med frågan.
10. Information från överskyddsombuden
Katarina Larsdotter Wendel informerar om att
fem skyddsområden saknar huvudskyddsombud. I de fallen täcker
överskyddsombuden upp.
träffar för huvudskyddsombud genomförs regelbundet och att utbildningstillfällen
för skyddsombud är under planering
alla chefer inte har nåtts av den vägledning som tagits fram inför den successiva
återgången till campus efter pandemin. Internkommunikationen konstateras vara
en utmaning.
Dessutom uppmärksammas kommitten på att det förekommit att skyddsombud uppgett att
de valt att lämna sitt uppdrag på grund av rädsla för repressalier från arbetsgivaren.
Dialog förs med respektive berörd verksamhet, och kommitten betonar vikten av att varje
enskild situation hanteras i linjen. Ordförande understryker att repressalier är oacceptabla.
11. Corona/post corona
Marie Härstedt informerar om att den successiva återgångsfasen har inletts och ska pågå
fram till den 1 november enligt gällande rektorsbeslut. Planering pågår på flera håll i
verksamheten. Risk- och konsekvensbedömningar ska genomföras på alla
organisationsnivåer inom universitetet. Kommitten betonar vikten av att dessa
riskbedömningar kommuniceras med de anställda. Marie Härstedt informerar även om att
nya riktlinjer för distansarbete för teknisk administrativ personal är på gång.
12. Beredning av målformuleringar för arbetsmiljöarbetet vid LU
Kommitten diskuterar och lämnar synpunkter på förslaget. Följande tre fokusområden för
arbetsmiljöarbetet kvarstår: Sjukfrånvarostatistik, Chefers beredskap, samt Organisatorisk
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och social arbetsmiljö. Fokusområdet Studenthälsa kommer att föijas upp i andra forum i
enlighet med underlaget. Underlaget kommer att beredas ytterligare inför rektorsbeslut.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

14. Ordförande förklarar mötet avslutat.
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