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Protokoll 

CSG - Tema arbetsmiljö nr 3/06  5 oktober 2006 
 
Närvarande; Leif Svanblom (sekreterare), Sven Englund (Personalchef), Jan Grandell (ST),  
Inger Bergman (ST), Jan Johansson (SEKO), Lennart Persson (SEKO), Krister Sundvall 
(SEKO), Ann Fylkner (SACO), Rikard Lingström (SACO), Karolina Öström (THS), Bernt 
Jacobsson (Feelgood), Lotta Gustafsson (Personalkonsulent), Lena Edvardsson 
(Säkerhetssamordnare), Christina Sternerup (Jämställdhetshandläggare), Gunnar Andersson 
(KTH), Anders Lundgren (Ordförande) 
 
1) Rikard Lingström valdes att justera protokollet. 

 
2) Föredragningslistan godkändes. 

 
3) Föregående protokoll godkändes. 

 
4) Rapporter – Fysisk arbetsmiljö 
 

a)      Lena E informerade om risk- och skadehantering vid KTH. En sprinkler har löst ut 
utan synlig orsak på Bioteknologi.  Stora vattenskador på byggnaden och förmodligen 
på utrustning. Ärendet är anmält till Kammarkollegiet för skadereglering.  

b)     Arbetsmiljöverket följde i september upp sitt inspektionsmeddelande avseende ITM 
skolan  och ärendet är nu avslutat. KTH väntar på inspektionsmeddelande från 
uppföljningsinspektion på Arkitekturskolan.  

b2) Stadsbyggnadskontoret, Räddningsverket, Stockholms brandförsvar genomför 
inspektioner på KTH med anledning av KTH:s ansökan om tillstånd för brandfarlig 
vara.  

c)     Lena E har haft brandutbildning på Kemi, Alba Nova och Nada. Utbildningen följs 
upp av utrymningsövningar. De förenklade insatsplanerna (ligger i Stockholms 
brandförsvars alla brandbilar) är under uppdatering efter samråd med Akademiska 
hus.  

d)    Väktarna meddelar att fester i samband med höstens mottagning har varit bra och 
trevliga. Någon enstaka gång har de sett överservering.  Noterade incidenter; 
sprinklers har lösts ut två gånger pga av teknologarrangemang varvid 
räddningstjänsten ryckte ut, en bruten arm, ett överfall, olämplig lek samt två klagomål 
från allmänheten som gällde störning från Kårhuset.  

e)     Lena E har haft två kvällars utbildning för festansvariga (ca 50 st), två kvällar för 
studerandeskyddsombud (ca 12 st) i samverkan med Studenthälsan och Feelgood, 
samt två kvällar STAD utbildning (ansvarsfull alkoholservering), 50 st deltagare,  i 
samverkan med Tillståndsenheten, en läkare, polisen och en skådespelare. STAD 
utbildningen avslutas med skrivning som skickas till Länsstyrelsen för rättning.  

f) Leif S informerade om arbetsskador och tillbud som anmälts. Glädjande så har inga 
allvarliga incidenter inträffat. Notabelt är att vid en anmälan skedde olyckan i april 
2004. En olycka inträffade i New Delhi. (se Bilaga) 
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5)  Rapporter – Psykosocial arbetsmiljö  
 
Presentation av Hälsobokslut 2005, Lotta G. Lennart P efterfrågade möjligheten att dela 
upp personalomsättningen i tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda.  Lotta svarade 
att den bilden inte är färdigbearbetad ännu. Lotta G underströk vikten av att hålla 
avvecklingssamtal för att få en bra bild av orsaken till personalomsättningen. Gunnar A 
efterlyste en fördjupning och fokusering när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.   
Lotta trycker på att det är viktigt att ta till sig koncentratet av skolornas psykosociala 
arbetsmiljöplaner för att Hälsobokslut 2005 skall bli rättvisande. 
  
Personalpolicy med uppföljningsinstrument, Lotta G.  En projektgrupp har tillsatts för att 
skapa personalpolicy med uppföljningsinstrument.  Uppföljningsinstrumentet kommer 
bestå av gamla delar, så som hälsobokslut och kartläggningsdelen i arbetsmiljöplanerna, 
och nya delar med sitt ursprung i policyn.  Leverans beräknas till april 2007. 
  
6) Christina S meddelade att Jämo har begärt en kartläggning av löner på KTH. Då 

handläggningstiden var mycket knapp har KTH begärt och fått uppskov med 
inlämnandet. Sven E ansvarar för kartläggningen. Ett dataprogram för kartläggning av 
löner med fördelning på kön finns.  
 

7) Bernt J redovisade en halvårsrapport som Feelgood överlämnat till KTH. 
 

8) Karolina Ö frågade vad KTH kan göra för att studenterna skall känna sig välkomna 
till Studenthälsan. Detta med anledning av insändare i Osqledaren. Anders L ser att en 
förbättring kan ske om när studenter och anställda har gemensam hälsovård. Något 
som KTH arbetar för. Jan G ställde sig tveksam till att anonyma insändare skall ligga 
till grund för diskussion i Tema arbetsmiljö. Inte lämpligt att lägga dessa som bilaga. 
 

9)   Karolina Ö frågade hur krisplanen kommer att implementeras på skolorna? 
Hur ser organisationen ut på skolorna om det skulle ske en större olycka som skulle 
beröra många studenter. Vet alla vem som är ansvarig? Lena E svarar med att visa 
en plan för vart man ska vända sig om något händer. Man ska i alla lägen ringa 
anknytning 7700. Därifrån kommer samtalet att dirigeras till rätt person. Denna 
information jobbar man på att alla, studenter, likväl som personal, ska ha. Ingen 
genomgång har hållits med skolcheferna. 
 

9) Leif S meddelade att CSC har önskemål när det gäller cykeluppställningen på KTH. 
Anders L svarade att Kristina Johansson arbetar med ett större projekt som inbegriper 
trafiken inom campus. Leif uppdrogs att kontakta Kristina i denna fråga. 
 

10) Inga övriga frågor. 
 

11) Nästa möte 30 november 2006. 
 

12) Anders L avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Leif Svanblom  Anders Lundgren  Rikard Lingström 


