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§ Ärende 
 Beslut 

 
1. Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Hanna Sjöman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
2. Fastställande av dagordning 
 
 Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
 
3. Föregående protokoll 

 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4. Rapport från Skyddskommittén 
 
Inget att rapportera. 

 
5. Rapport från Kemicentrums husstyrelse 
 

Jörgen Nilsson informerar om att ombyggnaden är i sin slutfas. Studenternas uppehållsrum 
förväntas vara klara under vecka 47.  
 
Fyllningsstationen för flytande kväve har kommit och kommer att installeras vid årsskiftet 
2018/2019. 
 
Den psykossociala enkäten håller på att gås igenom på respektive avdelningar på KILU, en del 
avdelningar är redan klara och håller på med sin handlingsplan. För Kemiteknik och 
Livsmedelsteknik är dessa handlingsplaner redan klara. 
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En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM på institutionsnivå med 
återkoppling till den psykosociala enkäten kommer att ske under hösten. 
 
En utbildning kopplad till Generella säkerhetsföreskrifter kommer att skapas för de som ej är 
lärare men som rör sig i labblokaler exempelvis TA-personal, städpersonal och 
entreprenörer/hantverkare. 
 

6. Skyddsrondsprotokoll 
 

Inga protokoll inkomna. Höstens skyddsronder kommer att ske under november och december. 
 
7. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 

Det har inkommit ett styck tillbud och detta gicks igenom. 
 
Tillbudsrapportering kommer att tas upp som en punkt på KILU styrelsemöte. Det är viktigt att 
seniorerna förstår vikten av rapportering av incidenter och tillbud. 
 

8. Information från huvudskyddsombudet 
 
 Carl Grey informerade om att det har varit ett skyddsombudsmöte och diskussionspunkterna där 

var bland annat följande; 
 
Rollen som skyddsombud. 
 
Vem ansvarar för studenterna? Juristerna utreder just nu denna punkt. 
 
Elektroniskt test för Generella säkerhetsföreskrifter. 

 
9.       Studentärende 

 
Hanna Sjöman, K-sektionen, informerar om att det nu under ombyggnationen har ramlat ner 
sågspån och isolering bland våra engångsartiklar i deras förråd.  
Hanna Sjöman informerar också om att vattnet i Gallien hade en konstig gul färg i förra veckan, 
detta felanmäldes men beror troligen på en större vattenläcka vid samma tidpunkt. 

 
10. Meddelande 
  

Inga meddelanden. 
 
11 Övriga ärenden 
 

Anikó Wendler informerar om att fr.o.m. måndag 22 oktober kommer det vara en 10 dagar lång 
kvicksilverhalts mätning vid brunnen utanför Kemicentrum. Denna utförs av Synlab. 
LU-bygg kommer även de att ha kontroller med provtagning runtomkring på hela Campus. 
 
Anikó Wendler meddelar att Leif Bülow är samordningsansvarig för systematiskt 
brandskyddsarbete och är även ny tillståndshavare för hantering av brandfarlig vara vid 
Kemicentrum vilket är beviljat och godkänt av Räddningstjänsten Syd. 
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Anikó Wendler informerar om pannoperatörskursen. AFS 2017:3 Användning och kontroll av 
trycksatta anordningar kräver en certifierad utbildning för pannoperatörer men där är en 
övergångsperiod på 3 respektive 5 år beroende på om det är klass A eller klass B panna man 
har. Än så länge finns det inget ackrediterat företag som kan utfärda certifiering därför vänta 
med utbildningen. 
 
Anikó Wendler informerar om ergonomiutbildningen samt personlig rådgivning som vi just har 
haft för personal på hela KILU, tyvärr var det väldigt dålig uppslutning. 
Anikó Wendler hör med Företagshälsovården för en liknande föreläsning för Kemiteknik och 
Livsmedelsteknik samtidigt och återkommer med datum för en sådan. 
 
Anikó Wendler informerar om att en utrymningsövning är planerad för Kemicentrum under 
vecka 44. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Caroline Lindblom 
 
Justeras 
 
 
Anikó Wendler   Hanna Sjöman 


