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Sammanträdesdag 2020-05-28 
 

Närvarande: 
Helena Wessman, ordförande 
Karin Åhman sekreterare, personalhandläggare 
Gabriella Civalero, personalchef 
Johan Lindquist, fastighetschef 
Per-Henrik Holgersson, akademichef 
Gun-Britt Gustafsson, huvudskyddsombud 
Marcus Lindh, huvudskyddsombud 
Carin Zander ST 
Faustino Fernandez SEKO 
Ida Hellsten Studerandeombud 
Felix Björk Studerandeombud 
 
 
Per-Henrik Holgersson utses att justera dagens protokoll.  
 
§ 1 Föregående protokoll 
Tidigare protokoll gicks igenom. 
Johan Lindquist har pratat med Oktav men det är ännu inte klart om möjligheten finns för att köpa 
gårdagens lunch. Vidare informerar Johan att Oktav kommer troligen ha kvar Food Truck även under 
hösten. 
 
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna. 
 
§ 2 Lokaler/fysik skyddsrond 
Johan tog upp för diskussion hur den fysiska skyddsronden skulle genomföras. AMK kom fram till att 
skyddsombuden var och en får gå inom sitt skyddsområde och rapportera till Johan om någon är fel 
eller behöver åtgärdas. 
 
Johan informerade vidare att KMH:s studios kommer att byggas om under hösten, för näravarande 
sker en genomgång vad som behöver åtgärdas, genomförs av företaget WSDG och John Storyk. 
 
Ridhusprojekten fortgår och nu ska golvet schaktas ut för att se hur marken ser ut, detta för att 
budgeteringen av projektet ska bli rätt.  
 
§ 3 FHV 
Karin Åhman informerar att avrop av företagshälsovård (FHV) nu har kommit så pass lång att det 
troligen blir ett nytt avtal under juni. 
 
§ 4 Enkätundersökning – arbetsmiljön under coronatiden 
Gabriella Civalero informerar att på måndag kommer en enkät skickas ut till alla månadsavlönade 
medarbetare. Detta för att stämma av hur det har fungerat, både positiv och negativ, men även att 
KMH som arbetsgivare behöver dra lärdomar från denna period om det blir ytterligare (delvisa) 
nedstängning av verksamheten under hösten. 
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Helena Wessman kommer att under dagens rektorskollegium flagga för enkäten. Vidare informerar 
Helena om att studenterna ingår i en större undersökning hur studiemiljön har påverkats under denna 
tid. KMH kommer att få sina resultat separerat från den större studien. 
 
§ 5 Rapport från skyddsombud och studerandeombud 
Huvudskyddsombuden informerar att de löpande har möten och återkoppling kring arbetsmiljön. 
 
Studerandeombuden informerar att det har varit vissa problem med undervisningen, främst från 
timavlönade lärare. Kommunikationen via kmh-eposten har inte alla gånger fungerat. Helena och Per-
Henrik Holgersson påtalar att studentkåren kan vända sig direkt till respektive akademichef när kåren 
för kännedom om problem. Studentkåren ska även inkomma med en samlad bild var problemen finns i 
undervisningen. 
 
Marcus Lindh påtalar att alla lärare och främst timavlönade lärare inte alla gånger har tillgång till 
dator. Helena påtalar att detta måste ses över, hur tilldelning av utrustning i framtiden ska ske. 
 
 
 
 
Nästa möte sker under höstterminen 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Karin Åhman 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helena Wessman  Per-Henrik Holgersson 
Ordförande    Akademichef  
  


