· Ragnhild Möller berättade om rapporten Hållbar studenthälsa. Bland annat föreslås det att
Studenthälsan bör vara tillgänglig längre tid av sommarledigheten och julledigheten.
5. Studentfrågor
· Det var inga studentrepresentanter med på mötet.
· Studentenkäten skulle ha presenterats på HMS-mötet. LUNA kommer att flytta sina lokaler till
Geocenter.
6. Nyheter från myndigheter
Remissen om de nya arbetsmiljöföreskrifterna (14 häften i stället för ca 70) har förlängts till 31
december 2020. Arbetsmiljöföreskrifterna ska träda i kraft 2022.
7. Aktuella byggnads- inrednings och utrustningsfrågor
· Gabriele Kalus meddelar att Akademiska hus byter belysning i hus B i början av juni till LED
belysning, senare även i H- och C-husen.
· En offert för ombyggnad av A-salen har precis godkänts. Det blir ny AV-utrustning. Krittavlor ska
bytas ut mot Whiteboardtavlor.
· Start-up möte för ombyggnaden av Kryolab till verkstad kommer att hållas denna vecka.
· Teoretisk fysiks kök ska renoveras.
· Under sommaren startar byggnationen av Forum Medicum.
8. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud
· Tre tillbud på fasta tillståndets fysik och ett på förbränningsfysik, två av dessa relaterade till
kemikalier, ett om förbränningsskador på grund av het dryck och ett om en sviktande bokhylla.
· På Ekologihuset har det förekommit ett tillbud med torris – ventilationen var igensatt.
· Det har förekommit hot mot personalen som arbetar med djurförsök på medicinska fakulteten.
9. Rapporterade skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgångar
Skyddsronderna blev inställda p.g.a. Corona. Arbetet med riskbedömningar är påverkat och
uppskjutet. Planen var att det skulle vara klart i sommar. Det kommer det inte att bli.
10. Uppföljning av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Det har inte hänt så mycket p.g.a. Corona.
11. Aktuell situation betr. arbetsorganisation och arbetsbelastning
Corona diskuteras. Viruset har inneburit en extra belastning för personal och studenter. Titta gärna
på https://www.hr-webben.lu.se/faq-for-chefer-med-anledning-av-corona/arbeta-hemifran för att
se vad som gäller vid jobb hemifrån samt för att ta del av verktyg och tips.
Naturvetenskapliga fakulteten har startat upp labbverksamhet i mindre skala.
12. Övriga frågor

