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§ Ärende 
 Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 
HMS-kommittén utser Ola Wendt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
2. Fastställande av dagordning 
 
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg under § 12 Övrigt: 
2.1. Per Gustafson redogör för utsänd kommunikation i samband med storm. 
2.2. Johan Ohlin har ett ärende angående studenters klagomål på rökning vid entré A. 
2.3. Olle Söderman har ett ärende rörande inomhustemperatur i hus 3. 
 
 
3. Föregående mötes protokoll 
 
3.1. § 3  

Tommy Ljungdell och Akademiska hus har utfört kontroll på ventilationssystem i hus 1.  
HMS kommittén önskar ta del av skriftligt protokoll för kontrollen. 

 
3.2. § 11 

Olle Söderman informerar att diskussionen om dispens för begränsade försök på Annebergs 
försöksanläggning pågår fortfarande. Försöken är framflyttade för att kunna starta i januari.  
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Protokollet läggs därefter till handlingarna. 
 
 
4. Rapporten från Skyddskommittén 
 
Protokollet från det senaste mötet i skyddskommittén har inte distribuerats inför detta HMS möte men 
Olle Jernberg redogjorde kortfattat från skyddskommitténs möte. 

 
4.1. Ny arbetsmiljöpolicy är under utarbetande. 

 
4.2. Upphandling pågår för farligt avfall.  

 
4.3. Upphandling pågår för kontroll av dragskåp. HMS-kommittén ställde fråga om krav på vite för 

kontrollör som inte kan leverera tjänster i tid. Olle Jernberg skall återkomma. 
 

4.4. Personalavdelningen har utfört en enkätundersökning i psykosociala frågor. Preliminärt visar 
enkäten att ca en tredjedel av medarbetarna befinner sig i riskzonen för stress. En del 
medarbetare upplever att de utsätts för kränkande särbehandling, andra att de inte kan uttrycka 
sina åsikter på arbetet. HMS-kommittén vill återkomma till resultaten av enkäten. 

 
 
5. Ärende rörande Företagshälsovården 
 
Ingen representant från företagshälsovården är närvarande. 
 
 
6. Meddelande 
 
6.1. Karl-Erik Bergquist redogör för utsläpp av kvicksilver från Kemicentrum. Den senaste 

mätningen över 10-dygn visade höga värden. Verksamheten vid Kemicentrum måste utreda och 
åtgärda problemet snarast. Mätning av kvicksilverhalten i utgående avloppsvatten samtidigt med 
mätning av halten i avloppsstammar från olika huskroppar sker. Denna mätning sker med 1-
dygnsmätningar under 2 dygn vid 5 tillfällen. Vidare så skall OCAB sanera avloppsstammar i 
huskropp 1 öster och i avloppsstammar utanför hus 4 (parallellt med hus 1). 

 
 
7. Skyddsrondsprotokoll 
 
Johan Ohlin rapporterade om inkomna skyddsrondsprotokoll. Skyddsronder inrapporterade från 
Kemisk fysik, Teknisk mikrobiologi, CAS och Kemiteknik. 
 
Johan Ohlin kommenterar följande för Teknisk mikrobiologi: 
7.1. LAF-bänk i patogenlaboratoriet är inte funktionskontrollerad. 
7.2. Vid arbete med att skärning av agarosgeler under UV-ljus finns risk för bestrålning av oskyddad 

hud. 
 
Johan Ohlin kommenterar följande för CAS: 
7.3. Tygklädda kontorsstolar används på labb. 
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7.4. 20-liters gasflaska med vätgas på labb. 
7.5. Gastub på labb utan infästning. 
7.6. Vacuumpumpar på golv skall stå i tråg då oljespill och läckage ofta inträffar med halkrisk som 

följd. 
 
Johan Ohlin kommenterar följande för Kemiteknik: 
7.7. Tygklädda kontorsstolar används på labb. 
7.8. Blågel används fortfarande i vissa exsickatorer. 
7.9. I apparathallen finns det ett plasttält som huserar utrustning. Detta tält hindrar brandsläckning 

med sprinklersystem. 
 
 
8. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 
Olle Jernberg rapporterade om inkomna tillbudsanmälningar. Det har förekommit två tillbud på CAS. 
En student skar sig på glas och skadade en sena i handen. Detta är inrapporterat som arbetsskada. Ett 
annat tillbud var utblåsning av vätska från en separertratt. Det hade bildats övertryck i tratten utan att 
studenten hade hunnit pysa ut övertrycket. Ett tillbud inrapporterat från Kemiteknik. En student 
skadade sig när en stege föll under arbete vid Källbyverket. 
 
 
9. Studentärenden 
 
Inga ärenden. 
 
 
10. Aktuella byggnadsfrågor 
 
Arbetet med saneringen av lösningsmedelsavfallsrummet fortsätter. Tommy Ljungdell tar fram en 
åtgärdslista. 
Inga övriga ärenden. 
 
 
11. Lokaler för CAS på Medicon Village 
 
LU Byggnad har tagit fram ett ”Rumfunktionsprogram” d.v.s. en kravbeskrivning för lokalerna. 
Lokalerna måste åtgärdas enligt detta program. Ola Wendt påpekar att medel för åtgärderna saknas, en 
flytt av verksamhet till lokaler på Medicon Village är därför osäker. 
 
 
12. Övrigt 
 
12.1. Per Gustafson redogör för utsänd kommunikation i samband med storm. Den utsända 

kommunikationen hade kritiserats i föregående HMS möte (se tidigare protokoll). Per Gustafson 
förklarar att det inte finns resurser för information av detta slag på Lunds Universitet. Att skicka 
epost till registrerade LUCAT användare är inte möjligt då registret innehåller ca 200 000 
konton och aktiva konton kan inte sökas ut. Att skicka till alla skulle överbelasta servrarna. Det 
lades ut en så kallad ”puff” på hemsidan med information om stormen. Det finns en 
incidentblogg som kan användas (http://emergency.blogg.lu.se/), denna skall dock eventuellt 



LUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL nr 6/2013 
KEMICENTRUM    Sammanträdesdatum 
HMS-kommittén    2013-12-11 
     Sida 4 av 4 
 
§ Ärende 
 Beslut 
 

avvecklas. Utöver detta så kan ett SMS skickas till 100 personer på larm och beredskapslistan, 
dessa personer skall sedan vidarekommunicera informationen till sina kollegor. HMS-
kommittén önskar fortsatt information kring krisberedskapen på Lunds Universitet. 

 
12.2. Johan Ohlin redogör för kritik som framförts av studenter angående rökning utanför entré A. 

Kritiken gäller anställd personal vid Kemicentrum såväl som studenter. Rökarna har uppehållit 
sig i direkt anslutning till entrédörrarna och inte följt LUs riktlinjer på minst 10 m avstånd från 
dörr. HMS-kommittén ger Tommy Ljungdell i uppdrag att förbättra skyltning vid entrén. Karl-
Erik Bergquist skall gå ut med information via epost om vad som gäller. Frågan skall bevakas 
under kommande HMS möten. 

 
12.3. Olle Söderman redogör för kritik mot inomhustemperatur i hus 3. Problem med låg 

inomhustemperatur upplevs på golv och i närhet till fönster. Ärendet är felanmält till 
Akademiska hus. Det framförs kritik mot hur temperaturen mäts i rummen. Metoden går ut på 
att mäta på en bordskiva i mitten på rummet. Denna metod ger ingen indikation hur 
temperaturen upplevs. HMS-kommittén ger Olle Jernberg i uppdrag att ta fram riktlinjer hur 
man skall mäta temperaturen för att resultatet skall vara användbart. 

 
 
13. Nästa möte 
 
Kallelse för möten under vårterminen 2014 kommer att skickas ut via epost. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Ohlin 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Karl-Erik Bergquist   Ola Wendt 


