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Ärende
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1

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Erik Sönegård att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna med följande tillägg:
P3 från möte 1/2012– De äldre naturgasuttagen i hus II och V har inventerats och det
framgår då att funktionen inte är så annorlunda mot de ny uttagen som finns idag därför
skall istället alla uttag funktionskontrolleras och endast de som är defekta bytas ut.
– Efter kontakt med konsultfirma Bengt Dahlgren framgår det att det inte finns något
krav på förnyad besiktning av Kemicentrums gasledningar däremot måste de
funktionskontrolleras årligen. Rutiner för detta kommer att tas fram av Tommy Ljungdell
och avsikten är att utförandet av denna kontroll skall hanteras av KC-adm.
– Skyltar om antal personer datorsalar är avsedda för är uppsatta.
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Arbetet med handlingsplan vid utrymning är inte klart, arbete pågår.
Åsa Gustafson påpekar att det finns ett dokument på LUs hemsida daterat 120320 om
rum för enskild eftertanke där ledningsgruppen för likabehandling av studenter vid LU
anser att denna fråga lämpligen hanteras på områdesnivå.
Ny fläkt till kvävetapprummet är installerad.
Åsa Gustafson påpekar angående kemiskt avfall att dunkarna för lösningsmedelsavfall
dessutom skall vara kemikaliemotståndiga för de lösningsmedel som hanteras på KC.

4

Skyddskommitténs protokoll
Åsa Gustafson informerar om
– arbetet kring ett samordningsavtal mellan LU och SUS om att studenter skall omfattas
av avtalet.
– arbetsgruppen för hjärtstartare kommit fram till att innan ett gemensamt inköp av
hjärtstartare måste man utreda vidare hur dagens HLR-utbildning används.
– Emma Jungmark, LUS tagit fram ett underlag för psykosocialskyddsrond för
studenter
Clas Nilén redogjorde för uppföljningen av enkäten om arbetsmiljöpolicy.

5

Ärende rörande Företagshälsovården
-

6

Meddelande
Karl-Erik Bergquist meddelar att
– det inkommit synpunkter på brandutbildningens kvalité. Frågan har vidarbefordrats till
LU-byggnad.
– Husstyrelsen beslutat att byta ut de äldre ögonduscharna i hus II och V.
– Blockeringen av utrymningslarmet vid ventilationsbortfall i hus I och III tagits bort.
Åsa Gustafson meddelar att
– Åsa Bergenudd utsetts till ny byggnadschef.

7

Aktuella byggnadsfrågor
Tommy Ljungdell meddelar att:
– ombyggnaden av entré E kommer att gå ut på remiss och ritningsgranskning.

8

Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten
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Tommy Ljungdell redogör för problemen med att hitta lämpliga ställen att spola
avloppsstammarna på Kemicentrum och att en lösning kommer att tas fram i samråd med
Akademiska hus tekniska förvaltare.
Målsättningen är att spola Hus IV senast i slutet av augusti.

9

Studentärenden
Åsa Gustafson uppmanar Kemicentrums institutioner att stötta
studerandeskyddsombuden mer aktivt, man kan t.ex. bjuda in dem till institutionsmöten
när det finns studentärende att diskutera.

10 Miljödiplomering av Kemicentrum
Eva Qvarnström meddelar att:
– Den 30/5 kommer miljösamordnarna på KC och Carola Jarnung från LU-byggnad hålla
ett möte där man skall gå igenom förändringen av poängsättningen för
miljödiplomeringen.
– Adine Karlsson ersätter Sara Snogerup Linse som miljösamordnare för Biokemi.
11 Inspektionsprotokoll från Miljöförvaltningen
Vid Miljöförvaltningens inspektion av Kemiteknik framfördes en del brister.
– Förvaring och märkning av kemikalier: Märkning och förvaring av kemikalier skall
förbättras.
– Det saknas invallning av flytande kemikalier i apparathallen.
I svaret till Miljöförvaltningen bör en riskbedömning om kemikaliehanteringen i
apparathallen bifogas.
12 Inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket
Vid Arbetsmiljöverkets inspektion av Kemiteknik framfördes en del brister.
– Hanterings och skyddsinstruktioner: Kemiteknik skall se över rutiner och
riskbedömningar, viktigt att lokalvården informeras bättre om hur de skall agera. Till näst
HMS-möte skall det finnas säkerhetsinstruktioner framtagna till lokalvårdens personal. I
dessa skall det framgå att reglerna om ensamarbete i lab även skall gälla lokalvården.
– Hantering av kemiska ämnen: märkning och förvaring av kemikalier skall förbättras
samt att avstängningsventiler för gaser behöver märkas upp bättre.
– Funktionskontroll av dragskåp: den årliga kontrollen var försenad och är nu åtgärdad.
– Första hjälpen och krisstöd: Anslag om beredskap om första hjälpen samt skyltar
saknades. Detta material tas fram av KC-adm.
13 Rapporterade arbetsskador/tillbud
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Åsa Gustafson rapporterar följande tillbud,
– Kemiteknik: Student brände ett finger på en värmeslinga. Rutinerna skall ses över.
– KC: Doktorand hällde av misstag syra i lösningsmedelsslask vilket medförde att vätgas
bildades och kärlet deformerades, detta är anmält till Räddningstjänst syd. Krav
framfördes av räddningstjänsten på nya rutiner vilket KC kommer att arbeta vidare med.
– Kemiteknik: Vakuumkärl imploderade. Kärlet byts ut till ett tåligare med splitterskydd.
– CAS: Inspektionslucka på vakuumpump sprack och varm olja sprutade ut.
Vakuumpumpar kommer att kontrolleras oftare.
– Biofysikalisk kemi: Stark bränd doft i kontor. Akademiska hus är kontaktade men
problemet kvarstår. Akademiska hus kommer att kontaktas igen för att hitta en lösning på
problemet.

14 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum
Skyddsronder inrapporterade från Teknisk mikrobiologi och Kemiteknik.
15 Labsäkerhet på kurslab
Karl-Erik Bergquist meddelar att ett mail inkommit från Johanna Löfgren om
säkerhetsbrister på kurslab, kursanvarig har agerat och tillrättalagt säkerhetsrutinerna på
aktuell labkurs. HMS-kommitteen ser allvarligt på det som hänt och ordförande tar på sig
att ansvara för en skrivelse om säkerhet på kurslab till alla kursanvariga och även som ett
anslag att sätta upp på lab.
16 Övrigt.
17 Nästa möte.
Kommande möte:6 september 13.15, 11 oktober 13.15, 29 november 13.15
Vid protokollet
Tommy Ljungdell
Justeras

Karl-Erik Bergquist

Erik Sönegård

