
Möte lokala arbetsmiljörådet 7 oktober kl. 13.00-14.00 
Närvarande: Alberto Tiscornia (ordf.), Andreas Bengtsson, Jorunn Nilsson, Margarita 
Shiraishi, Maria Ehnhage (via Skype) 
 
Fysiska arbetsmiljön/undervisningssalar: 
Det finns instruktioner till den tekniska utrustningen i alla undervisningssalar förutom Aulan 
nu, genomfört av Axel och Daniel. 
 
Det är en fortsatt problematisk situation med den fysiska arbetsmiljön i huset, vad gäller 
tillgänglighet, teknisk utrustning, ventilation, lampor med mera. Maria har skickat mail till 
lokalstrategen på Fastighetsavdelningen och Alberto har skickat mail till dekanus för att 
rådgöra om våra möjligheter och de planer som finns för institutionen på längre sikt.  
 
Lokalstrategen har besökt institutionen tillsammans med en ny enhetschef på 
Fastighetsavdelningen för att bilda sig en egen uppfattning, och har förevisats t.ex. den 
trasiga hissen och elektricitetsfelet som gör att lamporna på japanskan inte fungerar. Hissen 
servas av ett företag som heter Hissgruppen, som i sin tur har lagt ut arbetet på en 
underleverantör som hittills inte har lyckats laga den. Detta problem kvarstår. 
 
En dellösning vad gäller undervisningssalarna är att lägga ut (de större) salarna i TimeEdit 
och på så vis få upprustning och underhåll på samma nivå som i Frescatis hörsalar. 
Nackdelen skulle vara att det gör våra salar bokningsbara för hela universitetet.  
 
Ett annat förslag på dellösning skulle vara att anställa någon form av teknisk amanuens att 
bistå Fredric med underhåll av undervisningssalarna/assistera lärarna på en daglig basis. 
 
Lektionstider: 
Det fungerar väl med att lärarna nu slutar en kvart före varje heltimme, så att nästa lärare 
ska hinna förbereda sin lektion. 
 
Övergripande arbetsmiljöfråga: 
Vad gäller någon övergripande arbetsmiljöfråga att driva under kommande år har gruppen 
ingen konkret sådan, men Alberto och Maria ska titta igenom medarbetarundersökningen 
från tidigare detta år ytterligare en gång, inklusive fritextsvaren, för att se om ytterligare 
frågor att driva gemensamt kan hämtas därifrån. 
 
För att öka trivseln ska institutionen försöka ha en gemensam fika kl. 1500 varje dag, men 
huvudsakligen på måndagar, i Fakultetsklubben. Margarita skickar ut mail om detta. 
 
Övrigt: 
Skenan till gardinerna i lunchrummet behöver lagas, detta ska meddelas Viveca som kan 
göra en beställning till gods.   
 
 
Antecknat av Maria Ehnhage/Alberto Tiscornia 


