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1 Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Johanna Löfgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
2 Fastställande av dagordning 
  
 Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg under övrigt: 
 – Begäran om ritningsgranskning av Immunteknologis lokaler på Medicon Village. 
 – Eluttag blir strömlösa vid ventilationsbortfall i dragskåp. 

– En muntlig förfrågan från Akademiska hus har inkommit om eventuella risker från 
Kemicentrums verksamhet som kan påverka nyproduktion av närliggande fastighet eller 
annan verksamhet än Kemicentrums i hus IV. 
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3 Föregående mötesprotokoll 
 

Protokollet läggs till handlingarna med följande tillägg: 
 P3:  

– Kontroll av naturgasuttag är beställd av Akademiska hus. 
– Åsa Gustafson anser att det krävs en riskanalys samt beskrivning för hanteringen av 
lösningsmedelsslask i dunk. 
P6: 
– Angående frågan om brandutbildningens kvalité har Per Gustafsson varit i kontakt med 
företaget som utför utbildningen, diskussioner förs även om förändringar i utbildningen. 
Åsa Gustafsson framför synpunkten om vikten av att kunna hantera en brandsläckare. 
P9: 
– Karl-Erik Bergquist samordnar så att avdelningarna får information om att bjuda in 
studerandeskyddsombud till institutionsmöte. 
P12: 
– Arbetsmiljöverket har varit på återbesök hos Kemiteknik och de fick klartecken att 
fortsätta sitt arbete efter den upprättade åtgärdsplanen. 
Åsa Gustafson meddela att en uppdaterad mall för riskbedömning kommer att finnas på 
LU byggnads hemsida. 
 

 
4 Skyddskommitténs protokoll 
  

Claes Nilén informerar om 
– att inköp av hjärtstartare inte kommer att ske förrän man sett över HLR-organisationen. 
– att en handlingsplan för arbete med alkoholfrågor antogs. 
– att sammanställningen av uppföljningen av arbetsmiljöpolicyn i stort är positiv men att 
på några områden behöver åtgärder vidtas: brandskyddsutbildningar, utbildning i 
delegationsordning samt HLR 
 

5 Ärende rörande Företagshälsovården 
 

Irene Sassarsson meddelar att det finns nya tider för HLR och förstahjälpenutbildningar 
under hösten samt att det finns tider på företagshälsovårdens hemsida om 
repetitionsutbildning 
Tommy Ljungdell visade upp en skylt och mall för ett anslag om förstahjälpen som 
kommer att sättas upp på varje avdelning på Kemicentrum. 

 
6 Meddelande 
 

Karl-Erik Bergquist meddelar att  
– det inkommit ett föreläggande från Miljönämnden att inkomma med analysresultat från 
vårens spolningar av hus II. Ett svar till Miljönämnden med analysresultat är inskickat till 
LU byggnad. Claes Nilén påpekar att om vi blir sena med utlovad information skall vi 
meddela Miljönämnden detta. 
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7 Aktuella byggnadsfrågor  
  
 Tommy Ljungdell meddelar att:  

– Arbetet med att byta ut skålarna till ögonduscharna i hus II och V är beställt av 
Akademiska hus. 
– Entré E har ritningsgranskats av ritningsgranskningsgruppen samt skyddsombud i hus 
III, det framkom synpunkter om bl.a. storleken på utrymningsvägen. Svaret har skickats 
till LU byggnad.  
– Efter Arbetsmiljöverkets inspektion av kemisk fysik framkom det ett krav på 
komplettering med utrymningsskyltar på labdörrar- man skall inte kunna missförstå hur 
man tar sig ur ett lab. Efterlysande skyltar kommer att sättas upp där så behövs med 
början i GU-lab.   
 

8 Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten  
  

Tommy Ljungdell meddelar att: 
 – En spolning av hus II utfördes den 15:e augusti som visade på ytterligare förbättringar.  

 – I samarbete med Akademiska hus pågår ett arbete med att sätta upp en tidplan för 
spolning av alla horisontella stammar på hela Kemicentrum med ambitionen att vara klar 
under 2012.  
– Carola Jarnung från LU byggnad kommer att hållas informerad om det fortlöpande 
arbetet.  

 
9 Studentärenden 
 

 Åsa Gustafson meddelar att det hålls en grundutbildning för studentskyddsombud den 
23/10. 
 

10 Miljödiplomering av Kemicentrum 
   
 Arbete pågår. 

Johanna Löfgren föreslår att för att nå studenter kan man t.ex. ordna en miljödag för 
studenter. Johanna och Carola går vidare med förslaget.  

 
11 Säkerhetsinstruktioner för personal på LU-service 
 

Karl-Erik Bergquist visade ett förslag till säkerhetsinstruktioner, förslaget diskuterades 
och ändringar infördes. Karl-Erik sammanställer säkerhetsinstruktionerna och skickar 
dem till LU service efter remiss till prefekterna, Eva Qvarnström samt Åsa Gustafson. 

 
12  Remiss, ny säkerhetspolicy för Lunds universitet 
 

Per Gustafsson redogjorde för förändringarna i förslaget till ny säkerhetspolicy.  
Karl-Erik Bergquist påpekar att resurserna vid utrymningslarm efter arbetstid är 
otillräckliga. 
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13 Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 
Åsa Gustafson rapporterar följande tillbud,  
– CAS: En glasflaska med aceton exploderade troligtvis på grund av en värmepistol i ett 
dragskåp.-Informationen skall förbättras. 
– CAS: Vid brandsläckningsövning på kurslab råkade en student hålla släckaren för nära 
eldkällan och svedde handen lindrigt-Informationen skall förbättras. 
– Uppehållsrum studenter: Någon hade placerat ut ett stort antal värmeljus på golvet på 
natten till den 12/7. Ljusen var släckta när städpersonal kom på morgonen men märken av 
stearin var kvar på golvet, inga brännmärken på golvmattan upptäcktes.-Ordförandena i 
studentorganisationerna underrättades och stearinet avlägsnades. 
– Kemiteknik: Projektanställd tog ut ett föremål ur en varm ugn med fel sorts handskar 
vilket medförde stor risk för brännskada- Alla anställda på institutionen informerades och 
rutinerna ses över.  
– Bioteknik: Olämplig kemikalieförvaring i hurts på kontor-All personal på avdelningen 
informerades om gällande regler. 
 

14 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum 
 

Skyddsronder inrapporterade från Biofysikalisk kemi, Fysikalisk kemi, Industriell 
näringslära, Tillämpad biokemi, Bioteknik, Biokemi samt Collodial resources.  
I skyddsrondsprotokollet från Fysikalisk kemi var det många punkter som var kvar sedan 
förra skyddsronden. HMS-kommittén uppmanar alla att ta hand om anmärkningarna 
direkt efter skyddsrond. 

 
15 Övrigt. 
  

– Angående ritningsgranskning av Immunteknologis lokaler på Medicon Village 
konstateras att HMS-kommitteen saknar den kunskap och de resurser som krävs för att 
genomföra ritningsgranskningen och kan därför inte ta uppdraget. 
– Vid ventilationsbortfall bryts strömmen på de elförreglade eluttagen och måste manuellt 
återställas enligt gällande elsäkerhetsregler.  
– Ett inledande möte om innebörden av Akademiska hus förfrågan om eventuella risker 
kommer att hållas den 20 september mellan Kemicentrum och LU byggnad.  

 
16 Nästa möte. 

 
Kommande möte: 11 oktober 13.15, 29 november 13.15 
 

 Vid protokollet  
 Tommy Ljungdell 
 

Justeras  
Karl-Erik Bergquist  Johanna Löfgren 
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