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Protokoll 

CSG - Tema arbetsmiljö nr 2/06  1 juni 2006 
 
Närvarande; Leif Svanblom (sekreterare), Sven Englund (Personalchef), Jan Grandell (ST),  
Jan Johansson (SEKO), Lennart Persson (SEKO), Krister Sundvall (SEKO), Jan Hölcke 
(SACO), Ann Fylkner (SACO), Karolina Öström (THS), Monika Kahande (Feelgood), Lotta 
Gustafsson (Personalkonsulent), Yvonne Bång Wahlbäck (Studenthälsan), Lena Edvardsson 
(Säkerhetssamordnare), Christina Sternerup (Jämställdhetshandläggare), Gunnar Andersson 
(KTH), Anders Lundgren (Ordförande) 
 
1) Ann Fylkner valdes att justera protokollet. 

 
2) Föredragningslistan gicks igenom, Jan Hölcke hade en övrig fråga om 

skyddsorganisationen. 
 

3) Föregående protokoll godkändes. 
 

4) Lotta G meddelade att Handlingsplanen för krisstöd kommer att bli klar i höst. 
 
5) Lena E informerade om risk- och skadehantering vid KTH. (se Bilaga) 
 

a) Antalet anmälda stölder är hittills i år 5 st. (motsvarande period 2005 18 st).  
b) Brandutbildning; teori 9 gånger för 400 anställda/teknologer 

praktik 5 gånger för 200 anställda/teknologer 
c) Arbetsmiljöutbildnig för teknologer har skett 3 gånger för 180 st. 
d) Utrymningsövning med Kista brandstation har skett denna vecka. Under kraftig 

rökutveckling i Forumhuset i Kista övades utrymning av fastigheten. Till hösten har 
Kemiskolan och Bioteknologi önskat en liknande utrymningsövning. 

 
6) Lena E rapporterade om pågående ärenden med olika tillsynsmyndigheter. 

a) Arbetsmiljöverket har haft inspektion 3 gånger under våren. ABE (Arkitektur), ITM 
(Industriell produktion) och ICT (Information o kommunikationsteknik) har 
inspekterats. Stockholms brandförsvar har kontrollerat KTH:s systematiska 
brandskyddsarbete. Miljöförvaltningen i Södertälje har aviserat en inspektion på STH 
Campus Telge. 

b) Sex stycken tillbud har inrapporterats, fyra stycken i samband med olika 
byggprocesser. 

c) Tillstånd brandfarlig vara: 
Ett samlingstillstånd om brandfarlig vara har lämnats in till Stadsbyggnadskontoret. 
Samlingstillståndet gäller Campus Valhallavägen. Alba Nova; arbete pågår med att ta 
fram ansökan, ITM (EGI); målsättning är att ansökan skall lämnas till 
Stadsbyggnadskontoret i juni, ITM (motorlabb); avsyning gjord – några påpekanden. 

 
7) Leif S rapporterade att två arbetsolyckor inträffat sedan förra mötet. Ett var en halkolycka 

utanför Kemiskolan som renderade några dagars sjukfrånvaro. Vid ITM fick en person 
ammoniak över sig vid användning av en vakuumpump. Ammoniaken hade ej tömts ur 
vid den tidigare användningen av pumpen. 
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8) Lotta G rapporterade att Hälsobokslutet ej var klart. Anders L underströk vikten av att 
KTH får fram ett hälsobokslut. Lotta G berättade också att ”Satsa friskt”-medel ej hade 
beviljats. Försök till kontakt med handläggare av ”Satsa friskt” har gjorts ett flertal gånger 
för att få ett definitivt besked dock utan framgång. 

 
9) Yvonne B W berättade att många studenter klagar på trötthet och psykisk press. 

Samarbete med Feelgood i arbetsmiljöfrågor har kommit igång. 
Omsorgsgruppen, nu under Studenthälsan, är under bildning. 

 
10) Christina S informerade om Jämställdhetsarbetet och Mångfaldsarbetet vid KTH. Cristina 

deltog i två Jämställdhetsdagar under april anordnade av Studentkåren. Dessa var öppna 
för både studenter och anställda på KTH. I samband med detta hade Christina samlat in 
förslag på förbättringar på jämställdhetsområdet i en tipsbok som låg framme för 
besökarna. Många goda förslag kom in.  
Ett kontemplationsrum har öppnats på kåren. 
Den negativa särbehandlingen på grund av kön har tyvärr visat en svag ökning på KTH. 
Christina uppmanade mötet att lyfta upp jämställdhet och mångfald på dagordningen i alla 
sammanhang. Anders L berättade att KTH aktivt arbetar för att lyfta fram kvinnliga 
chefer i framför allt media. Jan G underströk vikten av att inte glömma de 
personalkategorier som inte är lärare och forskare i jämställdhetsarbetet. 

 
11) Monika K berättade att Feelgood har startat med att besöka olika skolor för information 

FHV-avtalet. Hittills har sex skolor besökts. 
En hälsoundersökning av personalen i Kista har påbörjats. Cirka 450 personer har fått en 
personlig kallelse. Jan J undrade om mötesdeltagarna hade möjlighet att få se 
arbetsmiljöenkäten. Leif S skickar ut denna i samband med protokollet. 

 
12) Datum för höstens möten är 5 oktober och 30 november. Klockan 9.30 i 

sammanträdesrummet Valhallavägen 79. 
 
13) Övrig fråga.  

Jan Hölcke ville ha ett klarläggande om KTH:s skyddsorganisation. Det var Anders L 
bestämda mening att skyddsombudens mandat gäller även om den formella 
mandatperioden har gått ut. Detta underströk också Jan J. Jan H och Leif S har vid ett 
tidigare CSG-möte fått i uppdrag att följa upp KTH:s skyddsorganisation.  

 
14) Nästa möte blir den 5 oktober kl 9.30 i sammanträdesrummet Valhallavägen 79. 
 
15) Anders L tackade mötesdeltagarna, avslutade mötet och önskade en trevlig sommar. 
 
Vid protokollet 
 
 
Leif Svanblom    Anders Lundgren 
     
 
 
 
Justeras 
 
 
Ann Fylkner  


