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1) Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor (TOJ) 

Presentation av aktuella byggprojekt inom A1 samt info om arbetet med inplaceringstestet. 
Två större byggprojekt, öppna ytan som drivs av polisutbildningen där A1 ska få en tom yta 
som kommer till genom att en vägg ska byggas. Det är i huvudsak design som berörs, 
Thorbjörn är involverad och informerar i verksamheten. Materialprovningslabb ska flyttas till 
vävlabbet. Huvudskyddsombud är involverad. Planering pågår av när ombyggnation kan ske 
med utgångspunkt i att det ska störa verksamheten minst. Samordnare för lika villkor lyfter att 
det på väv inte finns något forum där även berörda lärare är med i diskussionen, frågor 
behöver lyftas i forum där både vävtekniker och lärare är delaktiga.  
 

2) Rapporterade arbetsskador och tillbud (SASV) 
Genomgång av anmälda arbetsskador och tillbud sedan senaste LAMK. 
 

3) Protokoll ifrån Centrala arbetsmiljökommittén + labbmiljöerna (ALLA) 
Avstämning av protokoll, enligt bilagor.  
 

4) Brandskyddsorganisation (TOJ) 
Under september 2018 kommer den nya brandskyddsorganisationen att bemannas. 
Brandskyddskontrollanter håller på att utses, det organiseras byggnadsvis. Balder och 
Sandgärdet börjar bli klart, på TFC pågår diskussion om hur det ska organiseras. Mål att det 
ska vara klart till årsskiftet. Dialog sker med centrala funktioner om roll och uppgifter för 
brandskyddskontrollanter.  
 

5) Handlingsplan arbetsmiljö (TOJ+SAVS) 
Ut kast på handlingsplan arbetsmiljö 2018/19, enligt bilaga. Synpunkter till Tore senast 1 
december. Samordnare för lika villkor menar att det är viktigt att tydligare lyfta de 
psykosociala arbetsmiljöfrågorna, t.ex. utbildning av chefer. HR-specialist gör benchmarking 
via nätverk för att se vad andra lärosäten/arbetsgivare gör för bra inom området.   
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6) Övriga frågor (ALLA) 
Sjukfrånvaro 
Halvårsuppföljning.  
Samordnares roll i kommittén 
Lika villkor lyfts tydligare in i arbetsmiljökommitténs ansvarsområde enligt centrala 
arbetsmiljöavtalet.  
 

7) Skyddsrond kontor & undervisningslokaler (ALLA) 
Startar kl 09:00 i fikarummet på L3 


