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§ Ärende 
 Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Yvonne Granfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
2. Fastställande av dagordning 
 
 Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
 
 
3. Föregående protokoll 
 

Kommentarer på föregående protokoll.  
§ 6.1 Mattias Alveteg ringde och påpekade avvikande åsikt. Räddningstjänsten Syd tog tillbaka 
sitt påstående om explosiv atmosfär vid ventilationsbortfall. 
§ 6.3 Claes Nilén meddelar att redovisning av faktisk förbrukning av miljöskadliga kemikalier 
är inskickad till miljöförvaltningen. 
§ 9.1 Tommy Ljungdell meddelar att ventilationen i hörsal B var bristfällig och felaktig sensor 
är utbytt. 
§ 10.2 Johan Ohlin meddelar att ritningsgranskning av utbyggnad av mikroskopicentrum utförs 
under maj månad. 
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§ 11 Johan Ohlin meddelar att skyltar enligt ny skyltpolicy är beställda och leverans sker om 2 
veckor. 
 
Protokollet läggs 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. Skyddskommittén anser att det är viktigt att lokala HMS-möten lyfter ärenden till centrala 
skyddskommittén. 

4.2. Sjukstatistik på universitetsövergripande nivå ligger konstant. 
4.3. Riskvärderingar över arbetsmiljö på universitetsövergripande nivå sker just nu. 
 
 
5. Ärende rörande Företagshälsovården 
 
5.1. René Svensson, nyanställd företagsläkare, presenterade sig. 
5.2. Medicinska kontroller skall utföras innan arbete påbörjas. Kemikalier enligt kategori M i 

KLARA systemet kräver medicinska kontroller. Arbetsgivaren/avdelningen skall föra register 
över utförda kontroller.   

 
 
6. Meddelande 
 
6.1. Mattias Alveteg meddelar att Kemikalieinspektionen utfärdat en generell dispens för 

användning av kvicksilverinnehållande COD kyvetter t.o.m 2016. 
6.2. Mattias Alveteg meddelar att tillstånd för hantering av brandfarlig vara har erhållits för 

Kemiteknik. Villkor för tillståndet har överklagats till Länsstyrelsen.  
6.3. Karl-Erik Bergquist meddelar att miljöförvaltningen i Lund anser att kvicksilversaneringen av 

avloppsstammarna på Kemicentrum är avslutat. Uppföljning av utgående avloppsvatten skall 
ske två gånger per år. 

6.4. Karl-Erik Bergquist meddelar att Räddningstjänsten Syd kommer att utföra inspektion av 
systematiskt brandskyddsarbete för hela Kemicentrum den 21 april. 

6.5. Karl-Erik Bergquist meddelar Kemiska institutionen har lämnat in ansökan för hantering av 
brandfarlig vara. 

6.6. Claes Nilén meddelar att nyhetsbrev för arbetsmiljö, miljö, säkerhet och strålskydd lanseras 
inom kort. 

6.7. Claes Nilén meddelar att kvicksilversanering av kemiska avfallsstationen kommer att ske vecka 
16. 

6.8. Claes Nilén meddelar att miljöhandlingsplan har godkänts av rektor. Denna plan inkluderar 
bland annat miljöutredning och övergripande lagefterlevnads-kontroll. 

6.9. Claes Nilén meddelar att laglista för berörda områden kommer att vara klar snart. 
6.10. Jenny Sjöberg meddelar att Arbetsmiljöverkets föreskrift för kemiska hälsorisker uppdateras, 

mer information kommer framöver.  
6.11. Jenny Sjöberg meddelar att ny friskvårdspolicy för Universitetet är antagen. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/foreskrifter-friskvard-
vid-lu.pdf  
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6.12. Yvonne Granfeldt meddelar att Livsmedelsteknik har haft avsyning av verksamheten utförd av 

Räddningstjänsten Syd. Anmärkning på skåp för brandfarlig gas som måste åtgärdas och 
besiktigas innan detta tas i bruk. Gasskåpet delas av KILU och Livsmedelsteknik. 

6.13. Tommy Ljungdell meddelar att det har varit ventilationsbortfall i Hus 1 öster på grund av en 
felaktig frekvensomriktare. 

 
 
7. Skyddsrondsprotokoll 
 

Johan Ohlin rapporterade om inkomna skyddsrondsprotokoll. Skyddsrond inrapporterad från 
Biokemi. Brister i kemikalieförvaring generellt på avdelningen. Kemikalierregistret KLARA är 
i många fall inaktuellt. Båda dessa brister identifierades redan vid förra skyddsronden. HMS-
mötet riktar kritik mot att förbättringsarbetet drar ut på tiden.  

 
 
8. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 
8.1. Tidigare tillbud med Brom på CAS diskuterades. Prefekten på KILU informerades om ärendet. 
8.2. Jenny Sjöberg rapporterar om nya tillbud. 

8.2.1. Laborant på avdelningen för Bioteknik blev nerstänkt av rötslam under laboration. 
8.2.2. Laborant på avdelningen för fysikalisk kemi har får en skärskada i handen.  

8.3. Johan Ohlin framför kritik mot befintlig rutin för tillbudsrapportering. Information om tillbud 
skickas till LU Bygg utan att verksamheten får omedelbar information. Jenny Sjöberg kommer 
att se över rutinerna. 

 
 
9. Studentärenden 
 
9.1. Petter Starlander och Viktor Sturegård (k- och w-sektionerna) rapporterar att hörsalarna D och E 

har undermålig ventilation. Vidare så har stol och bord stora brister. Tommy Ljungdell 
meddelar att hörsalarna inte tillhör Kemicentrums verksamhet utan de tillhör LTH. HMS-
ledamöterna diskuterade ärendet och bestämde att hörsalarna D och E skall utgå ur 
lokalbokningssystemet. Johan Ohlin får uppdraget att kommunicera detta till LTH. 

 
Inga övriga ärenden rapporteras från studentrepresentanterna. 

 
 
10. Aktuella byggnadsfrågor 
 
10.1. Tommy Ljungdell rapporterar att fönster och radiatorer i hus 2 kommer att bytas ut med start i 

maj månad. 
10.2. Lokalerna för mikroskopicentrum kommer att byggas om. Taket kommer att höjas. Viss 

hantering av giftig gas kommer att ske. Ritningsgranskning sker under maj månad. Johan Ohlin 
är sammankallande. 
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11. Övriga ärenden 
 

Karl-Erik Bergquist redogör för bristande följsamhet av befintliga rutiner för personlig 
skyddsutrustning. Många studenter har skyddsrock i Café Ester och i uppehållsrum. Många 
sitter även med skyddsrock i kontorsutrymmen vilket inte är tillåtet. Laborativt arbete utan 
personlig skyddsutrustning är också vanligt. Verksamheterna uppmanas att arbeta kontinuerligt 
med information om personlig skyddsutrustning. Vidare skall verksamheterna kontrollera att 
laborationslokalerna är utrustade med tillräckligt antal upphängningskrokar. 
 
 

12. Nästa möte 
 
28 maj kl 13 15. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Johan Ohlin 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Karl-Erik Bergquist   Yvonne Granfeldt 


