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MÖTE I ARBETSMILJÖKOMMITTÉN 

 

Datum: torsdag 25 november 

Tid:       Kl. 13:30 – 15.00 

Lokal:   Styrelserummet och Zoom 

 

Närvarande: 

Helena Wessman 

Johan Lindquist 

Thomas Berggren 

Gabriella Civalero 

Johanna Öhgren 

Marcus Lindh 

Alicia Peterson 

Felix Björk 

 

 

 

Dagordning 

 

1. Val av justeringsperson  

Marcus Lindh   

 

Föregående mötesprotokoll 

Läggs till handlingarna 

 

2. Arbetsmiljöinspektion Gabriella Civalero 

Arbetsmiljöinspektionen har genomfört en inspektion på KMH. Det var en av deras 

ordinarie inspektioner. Inspektionen gick i stort sett bra. De var bl a positiva till våra 

frågor i medarbetarundersökningen. Vi behöver dock förtydliga delegation av 

arbetsmiljöuppgifter från rektor till våra chefer, samt göra några förtydliganden i våra 

riktlinjer på arbetsmiljöområdet. Återkoppling ska göras 28 februari 2022. 

 

3. Medarbetarundersökning Gabriella Civalero 

Arbetsmiljöverket anser att de frågor vi tidigare haft i medarbetarundersökning har 

varit bra och innefattar de delar som är viktiga att få med i en 

medarbetarundersökning. 

Frågor kopplat till nya organisationen som gjordes 2018 ska också tas upp, förslag på 

frågebatteri finns och tittas igenom under mötet. Frågorna ska kompletteras med en 
kort beskrivning av den nya organisationen.  

 

4. Information om likabehandlingsarbetet Thomas Berggren 

Information om vad som gjorts tidigare tas upp, tex översyn av kurslitteratur och 

repertoarer, mentorsprogrammet mm. Vi har tagit fram prioriterade områden till VP-

arbetet och just nu tas en riktlinje fram för hur KMH ska arbeta med 

likabehandlingsfrågor. Därefter ska även handlingsplaner tas fram. Arbetet ska 

förankra i rådet för likabehandling.  

Det finns ett förslag på att införa en studiemiljöundersökning vartannat år. 

Studentkåren informerar att de har bjudit in antidiskrimineringsbyrån till 

studentkårens möten. 
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5. Fysisk arbetsmiljö  Johan Lindquist 

Vid senaste nätverksträffen för fastighetschefer inom SUHF diskuterades det gällande 

hur lokalerna nyttjas och är utformade. Vi bör så småningom se över detta även på 

KMH nu när flera jobbar hemma i allt större utsträckning. 

 

Gällande akustikproblemen i lokalerna så behövs ytterligare åtgärder i två av de rum 

som redan setts över eftersom det fortfarande upplevs som att det är för kort 

efterklangstid. Ytterligare åtgärd är därför beställd till rum 4207 och 4208. Möte 

kring akustiken och vidare åtgärd för övriga rum ska planeras in. 

 

Det luktar just nu illa i delar av lokalerna. Anledningen till detta är att det varit 

översvämning av avloppsvatten på plan 1. Ingen större skada skedd men vissa delar i 

hyresvärdens teknikutrymmen behöver byggas om. Informationslappar ska sättas upp 

om detta. 

 

Möjligheten att flytta upp serverrummet en våning ses över. 

 

Studenterna flaggar för att det behövs fler sittplatser för studenter. Det behövs lite fler 

lugna ställen. När det kommer till att rapportera fel så är det lite otydligt med var en 

ska vända sig. Helpdesk fungerar bra men det är inte alla som vet om att det är en väg 

att gå.  

 

Tanken är att frågor av olika karaktär ska framöver kunna styras till helpdesk i stället 

för via enskilda adresser. Däremot kommer det att ta lite tid innan detta är klart, just 

nu befinner vi oss i startgroparna. 

 

 

 

6. Rapporter från skyddsombud och studerandeombud 

Kravet på coronapass för Kungasalen vid mer än 100 deltagare lyfts, men det är svårt 

att säga så mycket om detta ännu då det är så nytt. Följer utvecklingen. 

 

7. Övriga frågor  

 
  

 

  
 

Sändlista: 

Arbetsmiljökommitténs ledamöter  

Rektor 
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