LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
HMS-kommittén

PROTOKOLL nr 4/2014
Sammanträdesdatum
2014-09-17

Närvarande
Ledamöter
Karl-Erik Bergquist
Siv Ahrné
Mattias Alveteg
Olle Söderman
Ulla Jeppsson Wistrand
Öyvind Nörregård
Stephanie Jephthah

Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande
Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik
Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiteknik
Arbetsgivaren, prefekt, Kemiska inst.
OFR-S, 1:e laboratorieassistent tillämpad biokemi
Studerandeskyddsombud, LTH, K-sektionen
Studerandeskyddsombud, Nat-fak

Övriga
Johan Ohlin
Catrin Malmström
Tommy Ljungdell
Jenny Sjöblad
Claes Nilén
Emmy Heidenblad
Katarina Celander-Öhrström
Irene Sassarsson

Protokollförare, huvudskyddsombud
Administrativ chef
Byggsamordnare
LU Bygg, Arbetsmiljöingenjör
LU Bygg, Miljöchef
N kansli
LTH kansli
FHV, företagssköterska

Frånvarande
Ola Wendt
Frida Sjöstedt
Mats Cederwall

Arbetsgivaren, enhetschef CAS
Studerandeskyddsombud, LTH, W-sektionen
SACO-S

§

Ärende
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1.

Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Öyvind Nörregård att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll

a)

§ 13.c
Ulle Jeppson korrigerar att larm inrapporterades av Birgitta Lindén.

Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapporten från Skyddskommittén

Claes Nilén går igenom protokollet och lyfter fram följande punkter:
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4.1.

4.3.
4.4.

Diskussion pågår kring hur utbildningar för studerandeskyddsombud skall organiseras. Detta
ärende kommer att behandlas av Jenny Sjöblad.
Arbetsskador har minskat och tillbuden har ökat. När det gäller färdolycksfall så är cykelolyckor
som är vanligast.
Utredning pågår av framtida arbetsmiljöorganisation.
Utbildning av skyddsombud planeras under hösten. Dessa utbildningar annonseras via epost.

5.

Ärende rörande Företagshälsovården

4.2.

Irene Sassarsson meddelar att Företagshälsovården är inne i en rekryteringsfas just nu. Två läkare och
en sjukgymnast skall rekryteras under hösten. HLR utbildningar finns nu under i Kompetensportalen.
Företagshälsovården kommer att deltaga i kommande utbildningar för skyddsombud.

6.

Meddelande

a)

Johan Ohlin redogör för att LUs centrala hanteringsrutin ”Farligt avfall” är uppdaterad och finns
tillgänglig på LU Byggnads hemsida. Upphandling av entreprenör för hantering av farligt avfall
är avslutad och det är SYSAV som får förnyat förtroende.
Johan Ohlin redogör för att Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar är uppdaterade med
anvisningar för sanering av diskgods och utsläpp via dragskåp.
Tommy Ljungdell redogör för att utrymningsövning är planerad under oktober. En SMS-tjänst
för att kommunicera i samband med utrymning undersöks och provas vid denna övning.
Claes Nilén berättar att strålskyddsföreskrifterna även skall utges på engelska och att
strålskyddsronder utförs under hösten.
Claes Nilén berättar att Lunds Universitets generella tillstånd för hantering av strålkällor går ut
2015 och arbete med att söka nytt kommer att påbörjas.
Claes Nilén berättar att Arbetsmiljöverket under nästa år fokuserar på aktiviteter för att
förebygga stress.

b)
c)
d)
e)
f)

7.

Skyddsrondsprotokoll

Johan Ohlin rapporterade om inkomna skyddsrondsprotokoll. Skyddsrond inrapporterad från
Biofysikalisk kemi, Biokemi, Industriell näringslära.
Användandet av kemikaliehanteringssystemet KLARA brister generellt.
Mötet diskuterade den användandet av KLARA och hur användandegraden kan höjas.
Leverantören av KLARA heter Nordport och i dagsläget har LU tillgång till support från Nordport.
Denna support är temporär, men då denna support är viktig för användarna på Kemicentrum anser
HMS mötet att detta supportavtal förlängs.

8.

Rapporterade arbetsskador/tillbud

Jenny Sjöberg om ett tillbud på institutionen för Kemiteknik. En person fick koncentrerad syra på
handleden. Två huvudsakliga orsaker till tillbudet har identifierats. Instruktionerna för val av personlig

LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
HMS-kommittén

§

PROTOKOLL nr 4/2014
Sammanträdesdatum
2014-09-17
Sida 3 av 4

Ärende
Beslut

skyddsutrustning för försöket hade inte följts. Vidare så var skyddsrocken för liten för aktuell person,
korrekt storlek på skyddsrock fanns inte tillgänglig på avdelningen.
Arbetsmiljöverket har begärt en utredning av ventilationsbortfall som har inträffat vid upprepade
tillfällen under våren. LU byggnad samordnar utredningar från Akademiska hus och Kemicentrum.
Utredning skall lämnas innan 26 september.

9.

Studentärenden

Öyvind Nörregård redogör för att kollegiet för studerandeskyddsombud vill driva frågan om förbättrad
sjukförsäkring för studenter. Kollegiet vill synas mer för studenterna och som en del av det arbetet
kommer ett veckobrev införas.
Inga övriga ärenden rapporteras från studentrepresentanterna.

10.

Aktuella byggnadsfrågor

Tommy Ljungdell rapporterar att det pågår mindre ombyggnader av lab i hus 5. Radiatorerna i hus 3
byts ut under hösten. Renoveringen av hörsal A är avslutad nu.

11.

Ny arbetsmiljöpolicy för Lunds Universitet

Johan Ohlin redogör för den nya arbetsmiljöpolicyn som gäller för perioden 2014-2017. Policyn
innehåller även fastställda mål och handlingsplaner. Policyn finns tillgänglig på LU Byggnads
hemsida.

12.

Miljöförvaltningens inspektionsrapport -CALS

Johan Ohlin redogör för inspektionsrapporten. Rapporten sammanfattas med sex punkter att åtgärda.
Bl.a. påpekas att avdelningarna skall ha kunskap om sin användning av utfasningsämnen. Ett för detta
ändamål framtaget filter i KLARA systemet möjliggör detta på ett enkelt sätt. Vidare så skall mallen
för riskbedömningar uppdateras så att den inkluderar risker avseende yttre miljö. HMS mötet enas om
att en förenklad riskbedömningsmall tas fram. Johan Ohlin tar fram denna.

13.

Övriga ärenden

a)

Karl-Erik Bergquist redogör för felaktiga avloppsrör till ögonduscharna på Kemicentrum.
Plaströren är av felaktig typ och tål inte de kemikalier som finns i processavloppssystemet.
Rören spricker och det medför att lukt från avloppsystemet tränger fram. Diskussion pågår med
Akademiska hus om utbyte.
Karl-Erik Bergquist redogör för kvicksilversaneringen av processavloppsystemet. Saneringen
fortsätter under hösten med avloppssystemet i hus 3.
Jenny Sjöberg redogör för nya sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket har infört 1 juli. Ca 40
punkter i miljölagstiftningen berörs. En del av dessa sanktionsavgifter berör verksamheterna vid
Kemicentrum direkt. Johan Ohlin skickar ut information om denna förändring till alla
avdelningar inom Kemicentrum.

b)
c)
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d)

Mattias Alveteg berättar att testkit LCK311 från leverantören Hach-Lange innehåller
kvicksilver. Användning av detta testkit fordrar att slutanvändaren söker dispens hos
Kemikalieinspektionen.

Nästa möte
29 oktober kl 13 15.

Vid protokollet

Johan Ohlin

Justeras

Karl-Erik Bergquist

Öyvind Nörregård

