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Magnusson, Christina  Kansli N 
Malmström, Catrin  Administrativ chef 
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Sassarsson, Irene  FHV, företagssköterska   
   
      ___________________ 
§ Ärende 
 Beslut     
 
1 Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Mats Cedervall att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
2 Fastställande av dagordning 
  

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg under  
§ 17 Övrigt:  
– Studentskåp för ytterkläder och labbrockar 
– Information om nyutnämnt huvudskyddsombud 
– Rutiner vid LU service 
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3 Föregående mötes protokoll 
 

Efter upprepat påpekande till kommittén om felaktig användning av skyddsutrustning vid 
laborativt arbete har det gått ut allmänna riktlinjer till prefekter, föreståndare samt 
kursansvariga om vad som gäller vid arbete i laborativ miljö och då specifikt vid användning 
av skyddshandskar, skyddsglasögon och labbrockar. Uppmaning har gått ut till ansvariga om 
att förmedla korrekt säkerhetstänkande till studenter och att ansvariga på kurser ska föregå 
med gott exempel. Föreståndare, handledare och kursledare är ansvariga för att rutiner för 
säkert laboratoriearbete efterlevs. 
 
Med anledning av många återkommande tekniska fel vid Kemicentrums utrymnings-
övningar kommer kommittén att ställa en skrivelse till Akademiska Hus och be dem förklara 
hur brand- och utrymningslarmet är tänkt att fungera och varför tekniska problem ständigt 
upprepas vid varje utrymningsövning.  Frågan har diskuterats senast vid ett husmöte med 
Akademiska Hus och LU Byggnad den 14 mars.  
 
Åsa Gustafson betonar att det är arbetsmiljöansvariga på Kemicentrum som har ansvar för att 
se till att det finns ett tillfredställande brand- och utrymningslarm för anställda och 
studenter.  
 
Claes Nilén meddelar att den verksamhet som innehar utrustning med joniserande strålning 
har blivit kontaktad av Hanna Holstein, strålskyddsfysiker på LU, för ett lokalt medgivande 
för att få jobba med denna typ av strålkällor.  
 
Tommy Ljungdell meddelar att underlag för samordnad kontroll av gasledningar håller på 
att sammanställas.  
 
Mattias Alveteg påtalar att beträffande ensamarbete på Annebergs anläggning så framställs 
det annorlunda i ”Generella säkerhetsföreskrifter” där riskfyllt arbete ej får utföras som 
ensamarbete. Frågan bör utredas vidare.  

 
 Protokollet läggs därefter till handlingarna.  
 
4 Skyddskommitténs protokoll 
 

Protokollet föreligger ej. 
 

5 Ärende rörande Företagshälsovården 
 

Irene Sassarsson meddelar att: 
– två repetitionsutbildningar, endast på svenska, erbjuds anställda under 2013 i Hjärt- och 
lungräddning, HLR, och sker i form av drop in som inte behöver föranmälas. Den 8 april 
under förmiddagen och den 10 oktober under eftermiddagen. Information finns på FHV:s 
hemsida, 
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– LU:s strålskyddsfysiker Hanna Holstein är behjälplig vid riskbedömningar som berör 
strålskydd, 
– FHV medverkar i utbildningar för chefer och skyddsombud om lagstadgade medicinska 
kontroller, rehab och alkoholfrågor.   
 

6 Meddelande 
 
 Eva Qvarnström meddelar att personalen erbjuds  

– engelsk brandskyddsutbildning den 13 maj kl. 13:00–16:00, 
– svensk brandskyddsutbildning den 15 maj kl. 09:00–12:00.   
 

 Åsa Gustafson meddelar att: 
– den 9 april hålls utbildning för skyddsombuden där även psykosocial arbetsmiljö ingår och 
där även FHV deltar, 
– den 19 april hålls utbildning för studerandeskyddsombud, 
– den 16 april hålls utbildning i kemiska arbetsmiljörisker.  
 
Catrin Malmström meddelar att: 
– LU har startat upp en ”kemisk avfallsgrupp” där representanter från verksamheterna, LU 
Byggnad och Sysav ingår. Eva Qvarnström och Johan Ohlin är utsedda att representera 
Kemicentrum i denna grupp.  
– Eva Qvarnström kommer att gå i pension i november och diskussion beträffande 
tillsättande av tjänsten kommer att tas upp i husstyrelsen den 10 april. 

 
7 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum 
 

Skyddsronder inrapporterade från Annebergs försöksanläggning tillhörande avdelningen för 
bioteknik samt avdelningen för biokemi och strukturbiologi.  
 

8 Säkerhetsrond Anneberg 
 
Johan Ohlin gör kommittén uppmärksam på att det finns stora säkerhetsrisker med 
Annebergs försöksanläggning och att alla anmärkningar och brister som framkom vid 
skyddsronden den 7 februari ännu inte åtgärdats. Detta har medfört att KILU:s prefekt 
utfärdat ett nyttjandeförbud på anläggningen. Säkerhetsrond kommer att genomföras på 
anläggningen den 4 april tillsammans med representanter från LU Byggnad och då 
framförallt med inriktning på säkerhet såsom brandlarm, brandredskap, utrymningsplaner, 
utrymningsvägar och avlopp. En uppföljning av föregående skyddsrond, som genomfördes 
den 7 februari, kommer att äga rum den 12 april. Båda skyddsronderna kommer att mynna 
ut i ett årgärdspaket och när detta är uppfyllt och alla anmärkningar åtgärdats kommer 
nyttjandeförbudet på anläggningen att hävas. Kommittén betonar att det är 
arbetsmiljöansvarig på avdelningen för bioteknik som ansvarar för att alla anmärkningar och 
brister som framkommer vid skyddsronderna åtgärdas.  
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Åsa Gustafson informerar om att eftersom det är en helt ny verksamhetsinriktning än vad 
som tidigare utövats i lokalerna är det viktigt att alla tillstånd som krävs för att bedriva  
verksamhet vid anläggningen är klara och godkända och att dessa också registreras hos  
LU Byggnad.  

 
9 Rapporterade skyddsronder 
 
 Åsa Gustafson rapporterar följande tillbud: 
 – brand i dragskåp där brandfarlig gas från reaktor läckte på grund av läckande svetsfog, 

– bensindunk påkörd inne i studenternas förråd vilket medförde läckage av bensin och stark 
bensinlukt i angränsande lokaler. 
 

10 Studentärenden 
 

Studenterna har haft så kallad ”speak up days” där alla studenter har möjlighet att få yttra sig 
om saker som rör deras studiemiljö. Sammanfattningsvis framkom det att det finns ett 
allmänt missnöje bland studenterna om att ventilationen i Kemicentrums lokaler inte är 
tillfredsställande.  
 
Det har framkommit att det finns studenter i årskurs 2 och 3 på Kemicentrum som påverkar 
andra studenter negativt. Olle Söderman påpekar vikten av skriftlig dokumentering i sådana 
ärenden. Kommittén ser allvarligt på detta och ger Karl-Erik Bergquist i uppdrag att ta 
kontakt med Bodil Ryderheim för att se hur man kan gå vidare och vilka åtgärder som 
behöver vidtas.   

 
11 Aktuella byggnadsfrågor  
  

Karl-Erik Bergquist meddelar att renovering av sal A delvis kommer att påbörjas under 
hösten 2013 och beräknas att vara klar inför höstterminen 2014. Kommittén betonar vikten 
av att ritningsgranskning utförs i god tid före start.  
 
Tommy Ljungdell meddelar att: 
– den nya hanteringen av lösningsmedelsavfall i plastdunkar som Sysav hämtar och skickar 
vidare till destruktion har startats upp fullt ut på hela Kemicentrum. Den gamla hanteringen 
med lotsar kommer att tas bort i vecka 15 och därefter inleds sanering av det ”gamla” 
rummet för lösningsmedelsavfall.  
– funktionskontroll av dragskåp, dragbänkar och HPLC-bänkar är genomförd på hela 
Kemicentrum men det visar sig att larmfunktion och elförregling på dragskåp och 
dragbänkar i både hus II och V inte fungerar som de ska. Pris har begärts in för att åtgärda 
felen.   

 
12 Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten 
  

Karl-Erik Bergquist meddelar att sanering av hus IV är avbruten på grund av att 
reningsanläggningen inte har gett nödvändigt resultat. Spolvätskan går tillsvidare ut i tankar 
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för vidare transport till Sysav. Våningsplan +4,+3 och +2 är spolade till 2/3 och 1/3 återstår 
eftersom det är kopplat till avloppet i hus III. På våningsplan -1, 0 och +1 finns kontor som i 
dagsläget fungerar som evakueringslokaler. När sanering är slutförd sammanställs ett 
slutdokument över resultatet.   

 
13 Miljödiplomering av Kemicentrum 
 

Olle Söderman framför att han pratat med Carola Jarnung angående miljödiplomering av 
Kemicentrum och vill avvakta tills han diskuterat detta med föreståndarna inom KILU 
eftersom en miljödiplomering är förenad med en kostnad och stor arbetsinsats för respektive 
avdelning.   
 
Claes Nilén meddelar att Maria Nilsson har kommit tillbaka från sin föräldraledighet och är 
åter tillbaka på sin tjänst som miljösamornare vid LU Byggnad. 
 

14 Elektroniska säkerhetsföreskrifter 
   

Eva Qvarnström informerar om att en förlaga finns för elektroniska säkerhetsföreskrifter. 
Kommittén betonar att det är viktigt att det finns en testfunktion med frågor där man visar 
att man läst och förstått och även förbinder sig att följa säkerhetsföreskrifterna.  
 

15 Kemicentrums vakuumanläggningar 
 

Tommy Ljungdell meddelar att Akademiska Hus framfört klagomål på att uppsamlingskärlet 
tillhörande vakuumanläggningen i hus I rostat sönder åtskilliga gånger och fått bytas ut. 
Även rostfria rörledningar i anslutning till kärlet har rostat sönder. Ca 250 liter slask har gått 
ut via vakuumlinjen under 2012 och Akademiska Hus ifrågasätter hur verksamheten 
använder vakuumsystemet och vilka kemikalier som går ut via rörledningarna och ut i 
uppsamlingskärlet. Mycket starka lukter av både smörsyra och lösningsmedel har påvisats 
och gör att tömningsproceduren är både besvärlig och riskfylld trots användning av 
skyddsmask och skyddskläder.  
 
Åsa Gustafson betonar att det är viktigt att en gemensam hanteringsinstruktion för hela 
Kemicentrum tas fram och att man även undersöker hur verksamheterna använder och vilka 
kemikalier som går ut via vakuumsystemet.  
 
Kommittén beslutar att instruktion för hantering av vakuumsystem sammanställs och skickas 
ut till verksamheterna.  

 
16 Nästa möte 
  
 Den 5 juni kl. 13:15 i konferensrummet, Marie Curie rummet.  
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17 Övrigt 
 
 Mattias Alveteg för fram frågor gällande:  
 
 Studentskåp för ytterkläder och labbrockar 

– Vem ansvarar för att studenternas klädskåp töms inför kursstarter?  
Tömning av klädskåpen ansvarar Kemicentrum centralt för men har missats inför senaste 
kursstarten. Tommy Ljungdell får i uppdrag att se över om det är praktiskt möjligt att 
förvara studenternas labbrockar i nära anslutning till grundutbildningslabben.   
 
Institutionerna ska framöver ansvara för att rena skyddskläder ställs till studenternas 
förfogande. Hur går Kemicentrum vidare med detta? Catrin Malmström informerar om att 
detta är en ekonomisk fråga och kommer att tas upp på kommande husstyrelsemöte  
den 11 april.  
 
Information om nyutnämnt huvudskyddsombud 
– Ingen information har gått ut på Kemicentrum om utnämning av nytt 
huvudskyddsombud. Vem ansvarar för detta? Åsa Gustafson tar med sig frågan till de 
fackliga organisationerna och återkommer.  
 
Nytt huvudskyddsombud på Kemicentrum sedan den 1 januari 2013 är Johan Ohlin, 
avdelningen för bioteknik.  

  
 Rutiner vid LU service 

– Det är osäkert om gällande städinstruktioner förmedlas till nya lokalvårdare om hur 
städning ska utföras på Kemicentrum. Oftast informeras inte verksamheten när ny 
lokalvårdare sätts in. Kommittén efterfrågar rutiner om hur nya lokalvårdare introduceras i 
Kemicentrums verksamhet. Karl-Erik Bergquist och Åsa Gustafson får i uppdrag att för 
HMS-kommitténs räkning ta kontakt med LU Service och framföra ovan nämnda klagomål.  
 
Catrin Malmström meddelar att hon kommer att underrätta Ann-Christin Wikander, 
kontaktperson på Kemicentrum gentemot LU Service, om problemet och informera om att 
det är viktigt att detta följs upp. 

 
 
 
 Vid protokollet 
 

Eva Qvarnström 
 
 

Justeras 
  
 Karl-Erik Bergquist  Mats Cedervall 
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