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Sammanträdesdag 20210603 

 

Närvarande 
Helena Wessman, ordf|rande 
Gabriella Civalero, personalchef  
Johan Lindquist, fastighetschef 

 
Gun-Britt Gustafsson, huvudskyddsombud  
Marcus Lindh, huvudskyddsombud 
Faustino Fernandez SEKO 
Felix Björk Studerandeombud 
 

Johan Lindquist utses att justera dagens protokoll.  

Inledningsvis ett STOR TACK till Gun-Britt för allt det arbete som du lagt ned som 
huvudskyddsombud. 

1§ Föregående mötesprotokoll 
 
Tidigare protokoll gicks igenom. 

Dlrefter lades f|regnende protokoll till handlingarna.  

 

2§ Corona    

Det senaste beslutet om att öppethållande i höst ligger kvar, det innebär bl a att 
personaldagen blir digital. Dock, så kan vi, i och med ändrade restriktioner för bl a 
konserter, se över antalet besökare. Coronagruppen har nu inga möten inplanerade förrän i 
augusti, som blir ett avstämningsmöte. Därefter, om inte situationen förvärras, så kommer 
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inte gruppen ses varje vecka. 
 

3§ Plan för arbetsmiljö 

Gabriella hade skickat ut underlagen på det förslag till plan för arbetsmiljö som ska lämnas 
in. Det går att komplettera om t ex man från studenhåll vill lägga till ett förslag på aktivitet. 
Det viktigaste är att de övergripande områdena är ok. Gun-Britt lyfter punkten om att 
coronagruppen varit ett bra exempel på en grupp med många funktioner inblandade och att 
det varit bra och även effektivt.    

 
4§ Arbetsmiljöenkät (samt extra punkt om distansarbete) 

Gabriella redogjorde i korta drag för arbetsmiljöenkäten. AMK hade fått en sammanställning 
med kallelsen. Huvudskyddsombuden har även fått en separat genomgång av 
personalavdelningen. Mycket är lika i svaren från förra vårens enkät. Det som skiljer sig är 
de förväntningar man kan ha på en återgång och det skiljer sig förstås. Bl a beroende på var 
man bor och hur man bor, dvs bra med utrymme eller inte. Felix påpekade att detta med 
återhämtning är lite oroande. Det är en viktig reflektion och vi behöver följa upp det i våra 
olika grupper och på individnivå.  

Som en följd av pandemin har önskemål och behov av ett mer flexibelt arbetsliv 
framkommit. Dels i KMHs egna enkät, men det är också tydligt i sammhället i stort.  

KMH behöver se över hur riktlinjer för distansarbete ska se ut framöver och Gabriella har 
deltagit i seminarier med Arbetsgivarverket för att förstå vilka olika aspekter vi som 
arbetsgivare behöver förstå. Vi ska också komma ihåg att det finns fördelar, för den 
enskilde, men också ur ett verksamhetsperspektiv att vi ses på plats. Mer information om 
detta på bl a förvaltningsmöte och i diskussioner med facken. 

Det har också visat sig att den nya tekniken ger nya och ibland bättre möjligheter till att hålla 
möten för stora gruppen och i vissa fall har diskussioner fungerat bättre på zoom. Helena 
fungerar på hur bl a rektorskollegierna ska se ut framöver.  

 

5§ Fysisk arbetsmiljö  

Lokalerna allmänt 

Återställs nu till sitt ursprung under sommaren. Inga kapacitetsbegränsningar enl. speciell lista 
utan ordinarie kapacitet gäller fr.o.m. terminsstarten.  

Gabriella Civalero
*gäller TA-personal

Gabriella Civalero
*
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Under sommaren ställer Internservice tillbaka notställ och stolar, plockar bort tillfälligt 
utställd utrustning i rum som under pandemin använts lite utöver hur det var tänkt, t.ex. 
seminarierum 1D221 där gruppundervisning i piano huserat. 

Akustik 

Ombyggnationen för att åtgärda problemet med akustiken i kontrollrummen 1B104, 1E108 
och 1D109 är nu så gott som klar och det låter fantastiskt bra. 

Enl. den akustikenkät som Erik Lanninger sammanställt gällande hur lärarna upplever 
akustiken i ensemblerummen finns behov av åtgärd i ytterligare ett antal rum. Under 
sommaren kommer takplattorna i Sveasalen och Mogrensalen att bytas ut för att på så sätt 
skapa en längre efterklangstid och större rymd i ljudet. Liknande åtgärd har vidtagits i ett 
flertal andra rum och fått positiv respons. 

Gardiner 

Lärarna vid MoM har ett stort behov av att kunna mörklägga datorsalarna 1D303 och 1D304 
eftersom det är jättesvårt att ta del av redovisningar av bild och film när det är så ljust i 
rummet. Även i rum 1B303 kommer det att sättas upp gardiner eftersom studenterna blir 
distraherade av det som händer utanför under lektion. 

Sittplatser hus 4 

Nu i höst när studenterna i större utsträckning åter kommer att vistas på Campus återtas 
arbetet med att skapa fler sittplatser för mindre grupper och det kommer bl.a. att ställas ut 
bänkar utanför hissarna i trapphusen i hus 4. 

Ny teknik 

Ett flertal mötesrum utrustas som huddle rooms, dvs med skärm, extern mikrofon och  
webbkamera. Senare i höst kommer seminarierummen 1E207, 1D220, 1D221 utrustas med 
teknik för hybridmöten, och blir då s.k. Zoom rooms.  

Ridhuset  

Byggstart under sommaren. Det kommer att bli byggtrafik och avspärrningar på innergården. 

6 § Rapporter från skyddsombud och studerandeombud 

Inget speciellt att ta upp.  

Nlsta m|te sker 30 september 
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Trevlig sommar! 

Vid protokollet 

Gabriella Civalero 

Justeras 

Helena Wessman Ordf|rande Johan Lindquist 




