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1.

Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av justeringsperson
Ingrid Lagerborg väljs att jämte ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter tillägg av en informationspunkt från SAM-teamet.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll med beslutsuppföljning
Protokollet läggs till handlingarna.
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5. Hantering av kränkningar
Lena Lindell som är samordnare för det universitetsgemensamma SF AD-teamet
informerar om arbetet med att utforma och klargöra universitetets process för att hantera
och utreda kränkningar. Kommitten diskuterar bland annat organisatoriska förutsättningar
gällande hantering av kränkningar där studenter är inblandade. I diskussionen lyfts även
vikten av samordning mellan de olika delar i verksamheten som kan beröras av en
utredning, chefers kunskap och tillgång till ett fullgott stöd, samt medarbetarskap och det
förebyggande arbetet för att motverka kränkningar. Kommitten poängterar även vikten
att utforma stöd utifrån de frågor som kan uppstå under processens gång.

6. Goda exempel med koppling till arbetsmiljömålet gällande chefers beredskap
Maria Lilja redogör för den satsning som genomförts för chefer inom gemensamma
förvaltningen gällande kunskap i organisatorisk och social arbetsmiljö.
Aldiana Sikiric informerar om Medicinska fakultetens chefsprogram DUCO som bland
annat bidrar till kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Gemensamt för båda exemplen är att inspiration till satsningarna har ursprung i den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att de har lett till ökat
erfarenhetsutbyte mellan chefer och att det verksamhetsnära stödet till chefer har
synliggjorts. Central skyddskornmitte lovordar dessa båda goda exempel.

7. Information från överskyddsombuden
Agneta Sanmartin rapporterar kort gällande nya skyddsområden som är på gång.

8. Information från studerandeskyddsombuden
Elvira Källberg informerar om fortsatta diskussioner gällande doktoranders sjukfrånvaro.
Personalkonsult Caroline Amarelle är inbjuden till doktorandkåren för att genomföra
redovisning av sjukfrånvarostatistik. Även forskarutbildningsnämnden ska få samma
föredragning. Som ett gott exempel på åtgärd nämns den handledarutbildning som
initierats på EHL.
Rasmus Göransson lyfter att skyddsrum används som förvaringsutrymme och farhågan
om att det eventuellt strider mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav på
att ha skyddsrum tillgängliga inom 48 timmar. Åsa Bergenudd undersöker huruvida det
finns någon plan för att vid behov snabbt kunna iordningsställa dessa utrymmen och
konstaterar samtidigt att frågan åvilar husprefekter på fakulteterna/motsvarande.

9. Fråga om digitala skyddsronder vid LU
Carola Persson delger sina tankar om den digitala arbetsmiljön och hur den skulle kunna
undersökas och hanteras. Frågan diskuteras kort och Jimmie Kristensson tar med sig
frågan till förvaltningschefen för ett eventuellt uppdrag till SAM-teamet att utreda vidare.

10. Information om inkomna inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket
Inga inspektionsmeddelanden har inkommit sedan föregående möte.

11. Information om pågående rekrytering till Studenthälsan
Anna Sjösten informerar om den rekrytering av arbetsmiljösamordnare som
Studenthälsan har genomfört. Rollen, som är en nyinrättad anställning vid sektionen
Student och utbildning, är en följd av bland annat det LU-gemensamma arbetsmiljömålet

3
om att systematisera studiemiljöfrågor vid LU. Rollen kommer även att ingå i det
universitetsgemensamma SAM-teamet.

12. Övriga frågor
•

•

Anna Sjösten informerar om att delar av SAM-teamet har inlett en revidering av
den universitetsgemensamma mallen för den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Den enkät som används till uppföljningen är
omfattande vad gäller antalet frågor och verksamheter har framfört önskemål om
att förenkla den. Revideringen kommer att samverkas tillsammans med
överskyddsombuden och arbetsmiijösamordnarna på fakultetsnivå.
Agneta Sanmartin lyfter tanke om kraftsamling kring återbruk av gamla ITarbetsredskap. Åsa Bergenudd tar frågan vidare inom sektionen LU Byggnad.

13. Ordförande förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
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