
 

                     
Protokoll 
Arbetsmiljökommittén  

 
 
 
 

 1 (3) 

 

    

 

 

Sammanträdesdag 20201008 

 

Närvarande 
Helena Wessman, ordförande 
Johanna Öhgren 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 
 

Per-Henrik utses att justera dagens protokoll.  

1§ Föregående mötesprotokoll 
 
Tidigare protokoll gicks igenom. 

KMH:s studios kommer att byggas om under höstterminen. 

Helena berättar om ridhusprojekten som fortgår. Digitalt informationsmöte är inbokat den 15 
okt.  

Nytt avtal gällande företagshälsovård har tecknats och med Feelgood. 

Gabriella berättar om enkäten gällande arbetsmiljö under coronatiden. Den genomfördes i maj 
och resultatet var föhållandevis positivt.  

Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.  
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§2 Covid-19 samt rapportering av skyddsronder    

Helena tar upp restriktionerna gällande covid-19 kopplat till KMH´s verksamhet. Det är av 
stor vikt att det finns en samsyn i hur nyttjande av lokaler, hantering av antagningprov, 
skyddsavstånd mm ska hanteras då restriktioner kopplat till Covid-19 troligtvis kommer att 
finnas en tid framöver. Det är viktigt att försöka hitta det ”nya normala”. Det kommer att 
göras en extra skyddsrond till våren. 
 
Johan berättar om den senaste skyddsrond som genomförts. Fokus låg på att kontrollera hur 
gällande restriktioner med anledning av Covid-19 efterlevs på Campus Valhallavägen. Det 
fanns inte mycket att anmärka på. Det fastställdes även under skyddsronden att det är fullt 
möjligt att justera upp kapacitetsbegränsningen för de större ensemblerummen, vilket nu 
gjorts i den lista som finns publicerad på KMH:s webbsida.  

Gun-Britt meddelar att det har fungerat väldigt bra med distansundervisning. Det är en 
utmanande situation för alla men det finns en positiv inställning. Det ska vara ett givande 
och tagande och vid minsta symptom är distansundervisning alternativet. Detta ska även 
gälla för studenter. Studerandeombudet har inte uppfattat den ömsesidighet som 
skyddsombud berättar om men uppskattar att det uppmuntras.  

Studerandeombud berättar att distansundervisningen och restriktionerna fungerar bra men 
nämner schemaläggningen som varit ett problem, det har dock blivit bättre.  

Faustino uppger att i hus 4 har det visat sig att det har förekommit att de hittar tomma vin- 
och ölflaskor samt att man spottat ut snus. Faustino uppmanas att ta upp detta med Elsy-
Marie som kan försöka lokalisera detta. Detta gäller eller två rum.  

 

§3 Utvärdering av ny organisation    

 
Planer har funnits att under hösten gå ut med en enkät gällande utvärdering av ny 
organisation. Beslut fattades att enkät flyttas till våren och planeras gå ut i samband med 
medarbetarundersökning.  

 
§ 4 Rapporter från skyddsombud och studerandeombud 

Gun-Britt berättar att det är svårt för henne att svara för personalen men att det finns stora 
möjligheter att undervisa på distans. Det var svårt i början men det har löst sig och är väldigt 
mycket bättre nu.  
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Johan berättar att instrument lånas ut över längre tid samt att mer utrustning ställts upp ute i 
rummen. Detta har fungerat mycket bra.  

Ida meddelar att allt börjar jämna ut sig efter en period av kaos. Uppskattar att KMH tänker 
på det till nästa termin. 

Faustino meddelar att det fungerar som vanligt när det kommer till städning förutom ökad 
användning av desinfiktionsmedel och andra städhjälpmedel, med tanke på covid-19.  

Per-Henrik vill ge beröm för att alla försöker göra allt så bra som möjligt under denna 
period. Den kraftiga förändringen på exempelvis hur många vi kan vara i rummen är inte lätt 
att hantera men det har funnits en väldig förståelse. Vi jobbar vidare med hur vi kan utnyttja 
rummen tillsammans. Att få se studenter mucicera tillsammans är fantastiskt. 

 

 

Nästa möte sker 26 november 2020 

Vid protokollet  

Johanna Öhgren 

 

Justeras  

Helena Wessman Ordförande  Per-Henrik Holgersson Akademichef  

 

 

 

 


