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Närvarande  
 
Ledamöter 
Karl-Erik Bergquist  Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande 
Siv Ahrné   Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik 
Mattias Alveteg  Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiteknik 
Olle Söderman   Arbetsgivaren, prefekt Kemiska inst. 
Ulla Jeppsson Wistrand  OFR-S, 1:e laboratorieassistent Tillämpad Biokemi 
Stephanie Jephthah  Studerandeskyddsombud, Nat-fak 
Jenny Sjöberg   LU Byggnad 
Frida Sjöstedt   Studerandeskyddsombud, LTH, W-sektionen 
 
Övriga 
Tommy Ljungdell  Byggsamordnare 
Catrin Malmström  Administrativ chef 
Irene Sassarsson  Företagshälsovården 
Ola Wendt   Arbetsgivaren, enhetschef CAS 
 
Frånvarande 
Mats Cederwall  SACO-S  
Öyvind Nörregård  Studerandeskyddsombud, LTH, K-sektionen 
Johan Ohlin    Arbetsmiljösamordnare, huvudskyddsombud 
 
§ Ärende 
Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 
           HMS-kommittén utser Mattias Alveteg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
2. Fastställande av dagordning 
 
           Övriga ärenden: ansökan om brandfarlig vara. 
           Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
 
 
3. Föregående protokoll 

 
           Rummet för lösningsmedels avfall är nu klart. 
           Protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
4. Rapport från Skyddskommittén 

 
Styrdokument:  Systematiska arbetsmiljöarbetet  

          Mål och handlingsplan ska kopplas till fakulteterna. 
          Kemiteknik egen eller LTH:s. 
          KC ha en gemensam mål och handlingsplan. 
          Jenny intervjuar olika avdelningar för att förhindra en dubblering av målbeskrivningar. 
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5. Ärende rörande Företagshälsovården 

 
          Man söker fortfarande en ny företagsläkare. 
          Fortfarande problem med att komma in på Adato om man ej har Explorer. 
          Jenny tar hand om ärendet.  
          Irene och Per Gustafsson har haft möte om hjärtstartarna. Få som har gått utbildningen. 
          Elisabeth på personal håller i detta nu. 
 
         
 
6. Meddelande 
 
a)        Karl-Erik fortsätter som husprefekt och ordförande i HMS-kommittén. 
b)        Endast fackligt anslutna får vara skyddsombud.  
           Alla skyddsombud klara men listan på dem får ej läggas ut på nätet.  
           Jenny skickar listan till Johan Ohlin. 
           Lista på student skyddsombuden ligger ute på nätet.  
           Jenny har nu kurser för nya skyddsombud. 
c)       Arbetsmiljöverket kommer v.51 för att göra inspektion hos Bioteknik och CAS inför deras 
           ansökan för användning av A och B listade kemikalier.     
d)       Räddningstjänsten kommer i januari nästa år för inspektera vårt systematiska  
           brandskyddsarbete. 
           De kommer att göra ett hus i taget. 
e)        Yvonne Granfeldt kommer att ta över efter Siv Ahrné på Livsmedelsteknik 2015. 
f)         Sven Lidin tar över efter Olle Söderman som prefekt. 
 
 
7. Skyddsrondsprotokoll 
 
          Skyddsronder inrapporterade från Bioteknik, CAS, Industriell Näringslära, Kemiteknik, 
          Livsmedelsteknik, Teknisk Mikrobiologi, och Tillämpad Biokemi. 
          Noterades att Bioteknik har bättrat sig mycket. 
          CAS har även gjort en psykosocial skyddsrond. Resultatet var samma som tidigare. 
 
 
 
8. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 
          Tillbud 1 Kemiteknik: COD kyvetter läckte. De innehåller både kvicksilver och svavelsyra. 
          Förbättrade rutiner vid användande av dem. 
          Tillbud 2 Tillämpad Biokemi: en pumpslang gick av på grund av att en slangklämma var stängd 
           och forskaren fick bas i ansiktet.                
          Arbetsskada 1 Kemiteknik: en person tappade en brödkniv och skar sig i fingret. 
          Arbetsskada 2 CAS: i en passage blev foten på en person överkörd av en vagn av vaktmästaren. 
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9. Studentärenden 

 
Psykosocial skyddsrond saknas för studenter. Vem ska genomföra dem? Vad gäller för 
studenter som ej är anslutna till något program. 
Finns en del frågor i kursutvärdering, men detta borde göras på fakultetsnivå. Förslag till 
LUNA. 

          Religiösa sammankomster i källaren vid studenternas klädskåp.  
          Speciellt på fredagar är det många deltagare.  
          Man ska följa LU:s policy. Finns rum för eftertanke på SOL.  
          Anslag med information ska sättas upp. 
 
 
 
 
 
10. Aktuella byggnadsfrågor 
 
           Hus 3 helt klart! 
 
 
11. Övrigt 

 
a) Man håller på med en 10 dygns mätning av kvicksilver. 
b) En konsult, Jacob Karlsson, har börjat besöka alla avdelningar inför vår ansökan om brandfarlig 

vara, fram till 31 januari-2015. Ska även gå på Livsmedelsteknik. Viktigt att även gå på kurslab 
och i studenternas lokaler. 

c) Alla brandskyddsansvariga på avdelningarna ska sammankallas för uppföljning av egenkontroll 
av brandskydd. Viss dokumentation ska vara gemensam. 

d) Anpassningar/ändringar i Generella Säkerhetsföreskrifter så att man kan referera till dem i 
ansökan.  

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulla Jeppsson Wistrand 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Karl-Erik Bergquist   Mattias Alveteg 


