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Husstyrelse- och HMS-kommitt6sammanträde M-huset, LTH
Närvarande:
Peter Berling, ordftirande
Jan Olhager

Husprefekt M-huset, Produktionsekonomi

Magnus Genrup

Energivetenskaper

Tore Hägglund
Mathias Wallin

IML

Mats Andersson

Reglerteknik
Hållfasthctslära
Maskinteknologi

Jonas Engqvist

Hållfasthetslära

Kristina Nilsson
Elsa Wallgren
David Fransson
Mattias Neumann
Lars Hansson

SACO-S

Marie Petersson
Hamed Shahroudi

Ordörande I-sektionen
Skyddsombud M-sektionen
Studentverkstan

LU Service
LU Service
LU Service

Robert Flowe

Företagshälsovården

Bodil Ryderheim
Theresc Tell Dragg

LTHs kansli
IML/ekonom husstyrelsen

$1

Sammanträdetsöppnade
Mötet öppnas av ordfloranden Peter Berling.

$2

Val av mötessekreterare och justeringspersoner
Som mötessekreterare utses Therese Tell Dragg. Till att jämte ordftiranden justera
dagens protokoll väljs Tore Hägglund och Elsa Wallgren, I-sek

$3

HMS-möte

a)

Rapport från M-ltusets slcyddsombud
lngenting att rapportera

b)

Rapporterode arbetssksdor, slEddsronder, milj öinventering, riskanalys
Husprefekten meddelar att en student skurit sig på en stol i en av de stora
ftireläsningssalarna i M-huset. Processen med att kontrollera skicket på dessa

i.

ii.

stolarisalar behöver ses över, kontroll behöver göras mer frekvent.
Skyddsronder. De flesta institutioner har bokat tid ftjr vårens skyddsronder.
Miljöinventering och riskanalys bör göras i samband med skyddsrond,

2

Energivetenskaper har anlitat en konsultfirma som går igenom risker och
brandfara mm

lll.

4

Övriga HMS-frågor

r.

ii.

Arbetsmiljöpolicy har gått ut till samtliga prefekter, som ombeds sprida
informationen till sina anställda. Studenterna får informationen via sina
sektioner.

iii.

LTHs skyddskommittd har haft möte efter senaste husstyrelsemötet. Bodil
Ryderheim var närvarande vid mötet och rapporterar att arbetet på LTH i
dessa frågor överlag är tillfredsställande. Protokollet bifogas.
Energivetenskaper har gjort investeringar ftjr att bygga bort ett antal risker,

iv.

de rapporterar till husprefekten vad som giorts.
2019 blir det ingen studentenkät avseende psykosocial hälsa. Enkäten

v.

omarbetas och det blir en ny enkät till2020.
Ny lagstiftning angående sprängladdningar men det är ingenting som
påverkar M-huset

$4

Föregåendemötesprotokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna, med ändring på sista punkten, datum

ör

nästa (dagens) möte.

Ang $8:5 så har ingen närvarande på husstyrelsemötet upplevt sämre service avseende
paketleveranser.

$5

Meddelande och rapporter
i. Instruktioner ftir skruvkompressorer finns hos Energivetenskaper vid behov.

$6

Studentfrågor, M och I:

i,

Studenterna vill ta ner en trasig skylt som sitter på husfasaden, och byta utllaga
den, Husstyrelen godkänner att studenterna genomför detta, men det ska ske

enligt gällande säkerhetsforeskrifter. Det finns t ex strikta regler om användning
av stege. LU Service har möjlighet alt hjälpa till med skylift. Studentema
kontaktar Lars Hansson (LU Service) angående detta.

$7

il.

Tillställning 3 maj med rnusik innan kl 17. I-sektionen tar upp detta med berörda
institutioner, fiis tillstånd från dessa institutioner så har studentema även
husstyrelsens tillstånd.

iii.

Drycker får inte slängas i sopsäckama under tillställningar

iv.

Elsa Wallgrens efterträdare utses i nästa vecka, samma mail som tidigare. Elsa
sitter kvar till och med juni.

Yttre och inre miljö i M-huset
i. lnga fler kemiska substanser har hittats i husen efter senaste husstyrelsemötet
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$8

Övriga frågor
Fönåd under evakuering. Förslag från husprefekten är att om det blir diskussioner
om ftirråd så ska denna yta ftirdelas mellan institutionerna i ftjrhållande till hur stor
yta respektive institution har som ska evakueras. Husstyrelsen godkänner denna
ftirdelningsprincip.

c/

å/ Husstyrelsens

inventarier: Intresse finns från flera institutioner ftir möblerna i
konferensrummet. Önskemål lämnas till husprefekten. Om det är någon institution
som har finare möbler som ska slängas bör man stämma av med övriga
institutioner/husstyrelsen om det är någon som är intresserad av att ta över dessa
möbler.

c)

Energivetenskaper upplever att det är ett problem med inköp av parkeringsbiljetter
institutioner upplever inte detta som ett problem, ftirslaget är att
respektive institution köper in endagsbiljetter från LU Parkering, som kan användas

ör hyrbilar. Övriga

vid sådana tillfiillen.

$9

d/

Sol Voltaics har gått i konkurs. Husprefekten tar med sig frågan om vad som händer
med deras parkeringsplatser.

e)

Det är viktigt att ange namn och kontaktuppgifter ftir brev och paket. Receptionen
skickar tillbaka post som kommer utan namn. Det kommer att bli ännu viktigare att
ange rätt uppgifter när vi har evakuerats.

Tid fiir nytt möte
Doodle skickas ut

$10

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordftiranden Peter Berling.

Vid pennan

Therese Tell Dragg
Justeras

Tore Hägglund

Peter Berling

Elsa Wallgren
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Protokoll fört vid LTHs lokala skyddskommitt6möte
Nårvarande:
Viktor Öwall
Annika Mårtensson

rektor, L'[H, ordörandc
prorcktor
prefekt

Jcsper Arfvidsson

Carl Crey
Bodil Rydcrhcim

SACO
arhctsmiljösantordnare. nrötessekreterare
personalsamordnare, suppleant 1ör Veronica

Kristina Fors

Gummesson

Andrcas Svcnsson
Carl Sverdrup
Maria Cunnarsson
Elisabct Gersbro-Biilow
Entma [Iamnrarlund
LIlla Bergman
Jacob Branting

lokalcontroller, adjungerad
huvudstudcrandcskyddsonrbud, TI,TH

onllTL'tH
avdchef, Studentservicc

kurator, Studentservice, LTI'I

kurrtor, Studentservice, LTH
Samonlnare,

L'lH

kansli

Ej nflrvarunde:
Håkan Lapovski
Veronica Guntmesson
Benny Mårtensson

OFR/S

kanslichef

SIKO

$l Ordtörande öppnadc nrötet
$2 Val av justeringsperson

Maria Gunnarsson valdes att jämte ordforande justera protokollet.
$3 Fastställande ay dagordning
Dagordningen faststål ldes. Viktor öwall rektor, LTH

$4 Genomgång av löregående protokoll och

TLTH

?ostadres
E-post

upplliljning

har utsett en suppleant: Ludvig Eriksson

llox I I 8 Eeilksalress John Sricssons

virg

5

Tbkfon dir 046-222 89

6o{il.ry<lerhcinrp,lrh.lu.se fntzrnct hnp: ! www.lrh.sc
I

zi,

uilyet 046-222 o0 00
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$5 Besiik av LTHs kuratorverksamhet

I.'lHs kuratorer, Ulla Bergman och Emma Hammarlund sarnt Elisabet
Cersbro-Bulorv, avcle I n i ngche f Ri r Studentservice in lorrnerade om deras
verksarnhct.

2006 hade 10 st studenter på LTI-I beslut lrån pedagogiskt stöd gällande
sårskilt stöd. 20l6 hade antalet sludenter med beslut från pedagogiskt stöd
ökat till 374. Pä grund av att Pedagogiskt stöd just har ändrat sitl system så
kan vi inte i dagslåget få hclt till ltirlitlig statistik For 20 I 8.
Under dislsssionen uppstod flera frågeställningar som bör lyftas på en högre
nivå och LTHs lokala skyddskommiltå kornmer att skicka vidare tilI Lunds
universitsts ccntrala skyddskommittö.
Dct handlar bland annat om att vi som fakultet behöver tydligare riktlinjer,
bättre stöd för de anställda sorn kommer i kontakt raed denna stuclentgrupp
och er resurser på central nivå.
$6 Aktuelln Arbctsmiljöfrågor

Protokollet lrån Centrala skyddskomnritt6n gicks igenom och lades sedan
handlingarna

till

Bodil Ryderheim informerade orn planerna {iir att sätta in höj och sånkbara
skrivbord i våra gradängsalar (där behov finns), 2019 kommcr bord ett bord
placeras in längst bak i respektive gradångsal i V huset och E-huset.

I mars månrd startar LTIIs LIKA grupp tillsammans med TUIH en
toalettposterkampanj. Siu olika händelser, sorn alla har hänt på L'I'H kommer
att sättas upp på de toaletter som våra studenter har tillgång tilt, Lin händetse
på svcnska och en på engelska kommer att sältas upp tillsamnrans på varje
dön - på insidan. Poslrarna kommer att sitla r.rppe under en månads tid.
Sarntliga händelser kan relatera lill sexuella eller könsrelaterade trakasserier
och kan ses som en fbftsättning på #meloo.
$7

Tillhud, arbetsskador och inspektioner

Bodil Ryderheim informerar orn anmälda arbetsskador och tillbud For 2018,
Färdolyckor till och från arbetsplatscn redovisas numera 6r sig själva
eftersom de inte har någon koppling till arbetsmiljön på arbetspiatscn, Därlör
sor dct ut som om arbetsskadorna minskat men de är i samma nivå som 2017.
Kvoten lor arbetsskarkrr har också delats upp och redovisas olika beroende på
om dc har left till sjuklrånvaro eller inte.
'lillbudsrapporteringen har ökat rncn arbetskaderapporteringen ligger på
samnra nivå ör 20 I 8 iämtört rned 201 7. Något sorn har ökat tir rapportering
gällande organisatoriska orsaker (2 lillbud, 3 arbetss.iukdom) och sociala
orsaker (4 tillbud och I sjukdorn).
$8 Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kristina Fors infotrnerar on 20l8 års statistik.
Det är fler som anmälsr och registrerar sjukdom men siffrorna är f'ortfarandc
under normal sjukfrånvaro och indikerar på clt stofi mörkertal.
l,unds universitet och L]'H har utmaningar vad gäller arbctet kring anstiillda
som är sjukslaivna bcroende på utrnattningssyndrom,
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$9 Lägesrapport SAM och OSA

Uppfötjning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfordes under hösten
20r8.
Bodil Ryderheim presenteradc ett iörslag på den sammanställnrng som ska

till ccntrala skyddskommittån.
Det finns mycket positivt arbet.smiljöarbete som bedrivs på LTtl mcn det finns
också det som tungerar mindre bra. Några punkter har lngts till på
sammanställningen efter diskussion (bifogas) under möter.
skickas

$10 Aktuella byggnads- och lokalfrågor
Anderas Svensson infonnerar
Iilera klagomål från studenter har inkommit i Helsingborg pga att huscn
stänger redan 20.30, En utvärdering kornmer att ske under marsmånad,
Önskvärt med bättre samordning i Helsingborg, Senaste inbrottet i LTHs
lokaler är ännu efter två veckor, inte åtgärdat.
På KC planeras det ftir att samordna Livsmedelsteknik till hus 5
IKDC byggcr ctt rum speciellt inrett fr-ir Active Learning Classroom
I Y-huset har Iokalvårdarna hittat misstånkta droger på två olika ställen.
Påsarna har skickats fiir analys med hjälp av Lunds universitets
säkerhetsaytlelning. Fynden är polisanmälda
M-huset evakueras till KC när Byrålogen flyttar tillbaka iill sina ordinarie
lokaler
Campus utvecklingsprojekt fortskrider enlig planerna.
$11 Studenternas punkt

TLTH lär fortfarandc in flera klagomål varje vecka pga bristande tillgång
tillEduroam ifoaj€n
Fortlbrande slor oro bland studenterna i Helsinborg pga de ändrade
öppettiderna.
Det har inkommit en tillbudsanmälan gållandc känkande sårbehandling
(student - student). Carl Sverdrup, socialt ansvarig på'l't,TH handlågger
årendet.

$12 Övrigt
Jacob Branting informerade rapporterade kort om den utredning han genomftir
gällande den omorganisation som geuomftirls på LTH kansli på uppdrag nv
LTHs ledning. Rapporten blir tillgänglig senare under våren.
$13 Vårens möie

Tisdagenden

ll juni

13,00- t5.00

$39 SnmmanirIdet avslutades
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Vid protokoller: Bodil Ryderheim
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