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Dagordning: 

1. Val av ordförande, sekreterare, justeringsman 
2. Fastställande av dagordning 
3. Föregående protokoll  
4. Sekretess 
5. Skyddsutrustning 
6. Utbildningar 
7. Arbetsmiljö 
8. Lagar/rutiner 
9. Rehabilitering 
10. Övriga frågor 
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1. Val av ordförande, sekreterare, justeringsman 
Eva Stålnacke (ordförande, sekreterare), Matilda Häggroth (justeringsman) 

 

 

2. Fastställande av dagordning 
Godkänd av samtliga närvarande. 

 

 

3. Föregående protokoll 
Senaste protokoll 2021-10-20 sammanfattades och lades till handlingarna. 

 

 

4. Sekretess 
Hög sekretess skall hållas av samtliga som ingår i skyddskommittén.  

 

5. Skyddsutrustning 
• Headset (comradio) på VU finns, är personlig utrustning – behövs endast vid 

asfaltering. 

 

• Arbetskläder 

o Ny katalog med uppdaterat sortiment läggs inom kort ut på hemsidan. 

 

• Gasvarnare – ska användas av fordon i produktionsområden. Varje verksamhet 

har tillräckligt med gasvarnare, annars åtgärdas detta. Förares ansvar att lämna 

in gasvarnare till arbetsledare när kalibrering ska ske. 

 

6. Utbildning 
• YKB utbildning pågår kontinuerligt. 

• Ledarskapsutbildning utförd för chefer och ledare. 

• ADR utbildning. 
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7. Arbetsmiljö 

 
a) Aktuella avvikelser: 

 

• 2021-10-26 – Svappavaara, olycka med frånvaro – Förare halkar vid urstigning ur 

maskin och sträcker armen. 

 

• 2021-10-27 – Entreprenad, allvarligt tillbud – Skopa lossnar från maskin. Inga 

personskador. Ärendet avslutat hos AV. 

 

• 2021-11-02 – Konsul, olycka med frånvaro – Lastbil välter vid tippning. 

 

• 2021-11-17 – KUJ Tillredning, olycka med frånvaro – Fraktur i tumme efter att 

lastbilsrattens ekrar slagit till tummen under körning. Ärendet avslutat av AV. 

 

• 2021-11-23 – Svappavaara, olycka med frånvaro – Förare ramlar vid urstigning ur 

maskin, fraktur i handen.  

 

• 2021-12-06 – Svappavaara, olycka utan frånvaro – Kollision med en annan bil påväg 

till jobbet.  

 

• 2021-12-13 – KUJ Vägunderhåll, olycka med frånvaro – Person ramlar ned från 

lastbilsflak.  

 

• 2021-12-23 – KUJ Tillredning (Skutknackningen), olycka med frånvaro – Person 

ramlar vid urstigning ur maskin, kraftig stukning i foten.  

 

• 2021-12-25 – KUJ Tillredning, allvarligt tillbud – LTH’s lastbil kolliderar med 

parkerad bultrigg.  

 

• 2021-12-27 – KUJ Tillredning, olycka utan frånvaro – Förare får ett sår i huvudet som 

måste sys efter att ha slagit huvudet i en bult i taket inuti hytten.  

 

• 2021-12-30 – Svappavaara, allvarligt tillbud – Hjullastare med förare befann sig 

innanför evakueringszonen inför sprängning. 
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b) Statistik: 

 
 

 

c) Skyddsronder och riskanalyser: 

 

• Översyn av riskanalyser pågår – kallelse till skyddsombud via whatsapp. 

 

• Skyddsronder  

o Mål: 2 st/år på respektive ställe under 2022. 

o Om ej avdelningens skyddsombud kan hänga med – bra om annat 

skyddsombud följer med. Bra att se med ”nya ögon”. 

o LKAB har kört i gång med skyddsronder. 

 

d) Avvikelserapportering 

a. Avvikelser kommer att läggas upp på hemsida from januari 2022. Syfte: viktigt 

att samtliga har möjlighet att ta del av händelse och åtgärd. 
b. Skyddsombud, chefer, ledare, KMA mm hjälps åt att påminna medarbetare att 

skicka in avvikelser. 

c. Kan rapporteras i både Smartdok och hemsida. 

 
 
8. Lagar och rutiner 

--- 
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9. Rehabilitering 
Ärenden pågår. 

 

 

 

10.  Övrigt 
 
• 2021-12-07 Allmän inspektion av arbetsmiljöverket gällande systematiskt 

arbetsmiljöarbete, SAM. 

o Besök i KUJ 2022-02-07 

 

• Säkerhetsrådgivare för hantering av farligt gods har anlitats av LTH. 

Information och kontaktuppgifter finns på hemsida. 

 

• Instruktör, Erik Lindmark, påbörjat sin roll i januari 2022. Verkar för att ge 

nya medarbetare en god introduktion enligt rutin. 

 

• Fokusområden Arbetsmiljö under 2022. 

 

o Vi ser över fokusområden gällande arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. 

Förslag presenteras i skyddskommitténs Whatsapp grupp.  

o Syfte: minska arbetsrelaterade olyckor med frånvaro. 

o Ansvar Eva och Matilda. 

 

• Corona läget 
 

o Information och riskanalys finns på hemsidan. 
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o  
 

• Skyddsombud 

o Hans Andersson – nytt skyddsombud i Mertainen 

o Publicera artikel på hemsida om Skyddsombudens roll. Peppa fler att 

bli SO. Ansvar Matilda och Hasse Isaksson. 

o Hasse Isaksson slutar som HSO och SO under våren. 

o Skyddsombud planerar på att bjuda in RSO för att peppa fler att bli 

skyddsombud. 

 

• Info från Verksamheterna 

o SVP – Ev stänga gruvbergskrossen, besked under v3. I övrigt rullar det 

på. Ligger i fas i Mertainen. Oklart om fortsättning efter mars. 

 

o Entreprenad – Mycket ströjobb. Alla har fullt upp. 

 

o KUJ – Tillredningsmetrar endast 11000, dvs halvfart. Konsul växlar 

upp under våren (ca apr-maj) till ca dubbla mängden malm. Krossen 

står, fibrer stör produktion.  

 

• From nu lägger vi info på hemsida inför varje skyddskommitté: 

o Aktuellt datum för skyddskommittén  

o Uppmaning till LTH:s medarbetare att framföra till sitt skyddsombud 

ifall de vill väcka en fråga i kommittén. 

 

• Har skyddsombud möjlighet till telefonersättning? Ansvar Eva 
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Nästa skyddskommittémöte sker den 2022-05-04 kl 13.00-15.00. Plats Ställverksvägen.  

(Vi varvar udda och jämna veckor). 

Eva kallar via WhatsApp och outlook 

 

Vid pennan   Justerat 

 

--------------------  --------------------- 

Eva Stålnacke   Matilda Häggroth 


