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§ Ärende 
 Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Mats Cederwall att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
2. Fastställande av dagordning 
 
 Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg/ändringar: 

Punkt 12 Övriga ärenden avhandlas innan punkt 4. Protokollanteckningarna följer dock 
dagordningen. 

 
 
3. Föregående protokoll 
 
3.1. § 6.c. Johan Ohlin rapporterar att utrymningsövning är utförd och utvärderas av Tommy 

Ljungdell. Informationsspridning via SMS-tjänst provades under utrymningen vilket har varit 
mycket uppskattat. 



LUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL nr 5/2014 
KEMICENTRUM    Sammanträdesdatum 
HMS-kommittén    2014-10-29 
     Sida 2 av 4 
 
§ Ärende 
 Beslut 
 
3.2. § 7. Claes Nilén klargör att den temporära supporten för KLARA-systemet varar året ut. 

Eventuell fortsättning nästa år utreds. 
 
3.3. § 12. Johan Ohlin meddelar att en arbetsgrupp för att ta fram en gemensam mall för 

riskbedömningar har samlats och att arbetet har påbörjats. 
 
3.4. § 13.a. Karl-Erik Bergquist meddelar att arbetet med att byta ut felaktiga avloppsrör till 

ögonduscharna har påbörjats i hus 1 väster av Akademiska hus. 
 

Protokollet läggs därefter till handlingarna. 
 
 
4. Rapporten från Skyddskommittén 
 

Protokoll från det senaste mötet i skyddskommittén är inte distribuerat men Claes Nilén går 
igenom några punkter muntligen. 

4.1. Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet skall utföras och finns beskriven 
på: http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/systematiskt-arbetsmiljoearbete/riskbedoemning-
infoer-aendring-i-verksamhet Omställningssamordnare finns centralt. 

4.2. Adato är Lunds universitets webbaserade rehabiliteringsverktyg. I dagsläget krävs dock Internet 
Explorer for att använda systemet, Jenny Sjöberg tar upp detta problem centralt.  

4.3. Utbildningar av skyddsombud arrangeras av LU Byggnad. 
4.4. Riskbedömningar av laboratoriearbete kan utföras i KLARA men lokala andra system kan 

finnas. 
4.5. En engelsk version av strålskyddsmanualen utarbetas. 
4.6. Friskvårdsersättningen utnyttjas av 2760 anställda, motsvarande en fjärdedel av alla, till en 

kostnad på 4,2 miljoner kronor/år. 
 
 
5. Ärende rörande Företagshälsovården 
 
5.1. Irene Sassarsson meddelar att Företagshälsovården har rekryterat en läkare och en sjukgymnast. 
5.2. Irene påminner om att information om lagstadgade medicinska kontroller finns på 

företaghälsovårdens hemsida. Innan tjänstbarhetsbedömning kan utföras så skall en 
riskbedömning ske i verksamheten. 

5.3. HLR-utbildningar bokas i kompetensportalen. Information om dessa utbildningar tillsänds 
prefekterna för vidarebefordran till verksamheterna. Minst var 15:e anställd skall gå HLR-
utbildning. 

5.4. Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet finns beskriven på http://www5.lu.se/pa-
online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete. Johan Ohlin kommunicerar ut denna till 
avdelningsföreståndarna på Kemicentrum. 

 
 
6. Meddelande 
 
6.1. Johan Ohlin meddelar att processavloppet i hus 3 kvicksilversaneras med start den 3 november. 

Saneringen följs därefter upp med en mätperiod på 10 dygn i utgående avlopp. 
6.2. Claes Nilén meddelar att Maria Nilsson är föräldraledig och ersätts under tiden med Ylva 

Lundgren. 
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6.3. Per Gustafson meddelar att riktlinjer för hantering av hot och våld på arbetsplatsen är under 

utarbetande. Vidare så meddelas att www.lu.se/alarm används för att sprida relevant 
säkerhetsinformation vid incidenter. 

 
 
7. Skyddsrondsprotokoll 
 

Johan Ohlin rapporterade om inkomna skyddsrondsprotokoll. Skyddsrond inrapporterade från 
Fysikalisk kemi och Tillämpade biokemi. 
Rutin för användande av låsta förvaringsskåp för giftklassade kemikalier diskuterades generellt. 
Dessutom gäller att GU studenter inte skall ha tillgång till låsta giftskåp. 

 
 
8. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 
8.1. Jenny Sjöberg rapporterar om ett tillbud på Kemicentrums bibliotek. En person klämde handen i 

boklagret. Huvudsaklig orsak till tillbudet är en skarp stålbalk som sticker ut från väggen. 
Klämskydd är nu monterat. 

 
 
9. Studentärenden 
 
9.1. Stephanie Jephthah rapporterar (via epost) att studenter vistas i Nat-fak studenternas fikarum 

med labrockar. HMS kommittén beslutar att skyltar sätts upp som klargör förbudet med labrock 
i fikarummet. 

 
Inga övriga ärenden rapporteras från studentrepresentanterna. 

 
 
10. Aktuella byggnadsfrågor 
 
10.1. Johan Ohlin rapporterar att rummet för riskavfall kommer att renoveras med ny golvbeläggning 

under början av 2015. 
 
 
11. HMS kommitténs sammansättning 
 

Karl-Erik Bergquist redogör för förslaget att ordinarie ledamöter i HMS-kommittén framöver 
skall vara prefekterna tillsammans med studerandeskyddsombuden och fackliga representanter. 
Vidare så kommer det förtydligas vilka som är kallade till mötet och vilka som är kallade för 
kännedom. De som är kallade står i fältet ”Till:” i epost-kallelsen, de som är kallade för 
kännedom står i fältet ”Kopia:” 
 
 

12. Övriga ärenden 
 
12.1. Tillstånd brandfarlig vara. Jenny Sjöberg redogör att alla tillstånd för brandfarlig vara har gått ut 

för verksamheterna på Kemicentrum. Institutionen för Kemiteknik har lämnat in en ansökan och 
har nu fått ett föreläggande om att ansökan måste kompletteras. Föreläggandet rör 
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ventilationssystemets utförande och dokumentation. Under innevarande år har systemet för 
skyddsventilation stoppat sju gånger med följd att räddningstjänsten har ryckt ut. Institutionen 
för Kemiteknik måste lämna in sin komplettering innan den 1 december. Kemiska institutionen 
och Institutionen för livsmedelsteknik skall påbörja processer med att lämna in ansökningar. 
Dispens för att bedriva verksamhet under tiden har sökt hos Räddningstjänsten av Jenny 
Sjöberg. 

12.2. Inga övriga ärenden. 
 
 

13. Nästa möte 
 
10 december kl 13 15. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Johan Ohlin 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Karl-Erik Bergquist   Mats Cederwall 


