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Protokoll 

CSG - Tema arbetsmiljö nr 4/06  30 november 2006 
 
Närvarande; Leif Svanblom (sekreterare), Sven Englund (Personalchef), Jan Grandell (ST) fr 
punkt 7, Inger Bergman (ST), Jan Johansson (SEKO), Lennart Persson (SEKO), Rikard 
Lingström (SACO), Karolina Öström (THS), Bernt Jacobsson (Feelgood), Yvonne Bång 
Wahlbäck (Studenthälsan), Lotta Gustafsson (Personalkonsulent), Christina Sternerup 
(Jämställdhetshandläggare), Gunnar Andersson (KTH), Anders Lundgren (Ordförande) 
 
1) Jan Johansson valdes att justera protokollet. 

 
2) Tillägg under övriga frågor från Lennart Persson om buller på Energiteknik. Därefter 

godkändes dagordningen. 
 

3) Föregående protokoll följdes upp. 
 

4) Rapporter – Fysisk arbetsmiljö 
 

a)      LG informerade om branden i studentlägenheterna vid Alba Nova 4 november. 
Räddningsorganisationen fungerade felfritt. Polis, brandkår, ambulans, socialjour och 
sjukvårdspersonal var på olycksplatsen. Alla boende, ca 75 st fick utrymma 
byggnaden. Tre stycken fick föras till sjukhus med rökskador. 

b) LS informerade om utrymningsövningen i kemibyggnaderna, Teknikringen 30 och 56. 
I 56:an lades rök i ett trapphus. 21 personer gick igenom röken för att ta sig ut. På 
Teknikringen 30 lades rök i två trapphus, 30 och 34. Två dockor var utplacerade. 
Brandkåren kom med tre bilar. Dockorna hittades men förvirring rådde om plan och 
våning i Teknikringen 36. Informationen fungerade inte mellan räddningsledare och 
utrymningsledare. Högst upp i Teknikringen 34 i ett förrådsrum fanns sex exjobbare 
som hade detta som arbetsrum. Alternativa utrymningsvägar saknades. De fasta 
brandposterna i kemibyggnaderna är svåranvända då slangarna måste dras genom låsta 
dörrar.  

c)     LS informerade om skyddsronder i allmänna lärosalar. Skyddsronder har skett i Q-
salar, V-salar, B-salar samt D-salar. Inga allvarliga brister har uppdagats. Vanliga 
brister är branddörrar som ej sluts helt, trasig stegbelysning, trasig allmänbelysning 
och stulna centralur.  

d)    LS sammanfattade anmälda arbetsskador. Hittills har 17 arbetsskador anmälts. De 
flesta är färdolycksfall, fr a med bil eller cykel. Se bilaga. 

e)     LS rapporterade om en incident på Alba Nova. I samband med vattenläcka skulle 
hantverkare utföra arbeten. Denna var tillsagd att inte börja arbetet förrän 
institutionen flyttat undan vissa föremål. Trots detta påbörjades arbetet innan 
klartecken hade getts. Då vätska som kunde ha varit radioaktiv blötte ned 
hantverkaren anmäldes incidenten till SSI (Statens Strålskyddsinstitut). SSI har i brev 
påtalat KTHs samordningsansvar. Lena Edvardsson har skrivit till berörda parter och 
påtalat vikten av samordningsansvar.  
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5) Rapporter – Psykosocial arbetsmiljö  

a) LG informerade om projektet Personalpolicy. LG påtalade att uppföljningsarbetet 
är viktigt och ett uppföljningsinstrument skall tas fram under 2007, detta skall knyta 
an till visionen i Personalpolicyn. En remissrunda sker jan/feb 2007.  
b) LG informerade om utbyggnaden om arbetsmiljöutbildningen. Utbildningen 
planeras bli 2 pass och frivillig. GA efterfrågade utbildning i psykosociala frågor på 
basplanet t ex de som leder utvecklingssamtal. 

  
6) Y BW rapporterade om Studenthälsans framtid. Studenthälsan har idag 

3 tjänster.  Samordnaren för funktionshindrade studenter har slutat, ny börjar 2 
jan. Leg sjuksköterskan har slutat, idag finns en inhyrd.  KTH har under senare år 
arbetat med att samordna Studenthälsans och Företagshälsovårdens verksamhet. För 
detta krävs dock en upphandling.  Upphandlingen hoppas vara klar första halvåret 
2007. 

 
7) Kristina Johansson, campusarkitekt, informerade om KTHs yttre miljö. Campus 

besöks varje dag av ca 10 000 studenter. Det finns potential för förtätning. 
Skyltningen inom campus är bristfällig. En viktig bit i KTHs framtida miljö är arbetet 
med den ”akademiska landsvägen” som binder ihop KTH bl a med Stockholms 
universitet. 

 
8) CS informerade om nya ledamöter i JMK. JJ menade sammansättningen inte var 

förenligt med samverkansavtalet. KTH har fått anstånd med den lönekartläggning 
som JÄMO begärt in. Arbete med enkäten ”Hur mår doktoranden?” pågår. Ansvarig 
är Britta Lundström, Teknikhistoria. 
 

9) BJ rapporterade om webbenkäten på ICT-skolan i Kista som utförts, den s:k HAL-
undersökningen. 167 svarade av totalt 350 anställda. Uppmärksamhet på trötthet och 
oro som kopplas till stress hos personal bör göras, en del organisatoriska brister samt 
vad gäller den fysiska arbetsmiljön, buller. I övrigt ser den fysiska arbetsmiljön bra ut. 
 

10) LS rapporterade om Nordic Ports besök för att informera om ett streckkodssystem 
som tagits fram för att kunna användas i KLARA (KTHs kemikaliehanteringssystem). 
Med streckkodssystemet finns möjligheter att individmärka burkar och flaskor. 
Därigenom kan mängder smidigare beräknas. Arbetsbelastningen vid införandet av 
systemet är hög i början men blir mycket smidig då kopplingen mellan streckkod och 
burk är gjord. Framför allt så blir kommande inventeringar förenklade. LS talade 
också om att inventeringsarbetet på vissa avd/skolor avstannat. På några avdelningar 
har man ej ännu gått över till KLARA. 
 

11) LS rapporterade att tillsammans med Jan Hölcke så har listor med de skyddsombud 
som var anmälda t o m 2005-06-30 upprättats. Dessa har sänts till de fackliga 
styrelserna för genomgång och uppdatering bl a så har flera av SKO gått i person. Då 
mandattiden gått ut så har AMV strukit KTHs SKO från sina listor. AO behöver 
därför uppdatera och nyanmäla skyddsombud till arbetsgivare och AMV. LS har tagit 
fram en ny blankett för anmälan av skyddsombud. Mandattiden skall sättas från och 
med 2005-07-01. 
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12) Övriga frågor 

 
-LP tog upp bullerproblem på Energiteknik som inte åtgärdats. AL meddelar att 
frågan närmar sig sin lösning. 
 
-Vid senaste Tema arbetsmiljö togs en fråga från Staffan Romberger, CSC, angående 
säker förvaring av cyklar. CSC har tidigare erbjudits utrymme för sina cyklar men 
avböjt detta då det medförde en kostnad. Om intresse finns kan lokalfrågan utredas 
men det medför en kostnad som skolan får stå för. Rent allmänt så arbetar 
campusarkitekt Kristina Johansson med frågor som berör bl a cyklar och cykeltrafik 
men det är en process som tar tid innan resultat visar sig. 
 

13) Nästa möte med Tema arbetsmiljö blir 22 mars 2007 kl 9.30 i styrelserummet 
Valhallavägen 79. 

 
14) Anders L avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Leif Svanblom  Anders Lundgren  Jan Johansson 
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