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Ledamöter 
Mattias Alveteg Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiteknik  
Yvonne Granfeldt Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik 
 
Övriga 
Anikó Wendler Arbetsmiljösamordnare, ordförande 
Caroline Lindblom Protokollförare 
Jörgen Nilsson Administrativ chef 
Carl Grey Huvudskyddsombud 
David Pålsson Studerandeskyddsombud, Nat-fak, KERUB 
Melker Axelsson Studerandeskyddsombud, LTH, K-sektionen 
Märta Bengtsson Studerandeskyddsombud, LTH, W-sektionen 
  
Frånvarande 
Leif Bülow Arbetsgivaren, prefekt, Kemiska inst. 
Birgitta Frohm ST-S, forskningsingenjör    
Mats Cedervall SACO-S 

 
§ Ärende 
 Beslut 

 
1. Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Melker Axelsson 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 fyllningsstationen för flytande kväve är nu installerad och 
klar. Utbildning kommer ske löpande för användarna. 
 
Planering av renovering av hus 4 pågår. 
 
Planering av renovering av hus 2 pågår. 
 
Planering av renovering av hus 5 plan 2 är i slutfasen. 
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§ Ärende 
 Beslut 

 
6. Skyddsrondsprotokoll 
 

Anikó Wendler har gjort en sammanfattning av skyddsronderna, sammanfattningsvis finns det 
fortfarande mycket Blågel, många icke labbgodkända förgreningssladdar samt felvända 
piktogram. Anikó Wendler förhör sig med Leif Stanley om inköp för labbgodkända 
förgreningssladdar. 

 
7. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 

Det har inkommit tre stycken tillbud och dessa gicks igenom. 
 

8. Information från huvudskyddsombudet 
 

Carl Grey informerar om att det har varit skyddsombudsmöte där det diskuterades vilka som ska 
delta på skyddsronderna förutom arbetsgivare, arbetsmiljösamordnare, skyddsombud och 
huvudskyddsombud, fördelar och nackdelar med annonserade skyddsronder samt olika 
tema/fokus på skyddsronderna. 

 
9.       Studentärende 

 
Melker Axelsson undrade över möjligheten att kunna bifoga en bild eller fil när man gör en 
felanmälan via hemsidan. Caroline Lindblom ser över möjligheten för detta. 
 
David Pålsson informerar om att det inkommit klagomål över hur de utländska 
masterstudenterna agerar i labb rent säkerhetsmässigt. Det gäller framförallt i masterkurserna i 
Analytisk kemi och i Organisk kemi.  
 
Märta Bengtsson undrar om det kommer bli skyddsronder i studentlokalerna, svaret var den 4 
april (dagen efter HMS-mötet) vilket är med kort varsel. Jörgen Nilsson beklagar att 
informationen kommit så sent och utlovar tidigare avisering till nästa gång. 

 
10. Meddelande 
  

Anikó Wendler informerar om att LU-Bygg numera heter LU-Bygg Säkerhet och Miljö då biten 
med arbetsmiljö har flyttats över till Företagshälsovården. 
 
2 april var det spolning av uppehållstanken för utgående processvatten och den 8 april och 10 
dagar framåt kommer det pågå provtagning av Synlab. 
 
Under april månad kommer Lindinvent AB utföra dragskåpskontroller på Kemicentrum. 
Lindinvent AB kommer att påbörja kontrollerna i hus I och därefter fortsätter med hus III, V 
och II. 

 
11 Övriga ärenden 
 

Anikó Wendler tog upp frågan och det diskuterades i gruppen angående huruvida det skulle vara 
täckta skor i labb eller inte. 
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Vid protokollet 
 
 
Caroline Lindblom 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
Anikó Wendler   Melker Axelsson 


