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§ Ärende 
 Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 

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

Punkten 6:6 Förtydligande av de generella säkerhetsföreskrifterna avseende instruktioner för 
hantering av brandfarlig vara är nu genomförd enligt Johan Ohlin. 
 
Punkten 6:7 Johan Ohlin rapporterar att dispensansökningar för hantering av kvicksilver är 
beviljade av Kemikalieinspektionen. De avdelningar som har ansökt har nu dispens att jobba 
med kvicksilver. 
 
Punkten 6:9 Sven Lidin rapporterar att utvärdering av system för detektion/larm av brandfarlig 
atmosfär pågår. Förstudie pågår med tester av lösningsmedel i kärl för att detektera brännbar 
atmosfär. Husstyrelsen har beställt en rapport som kommer under hösten, denna kommer att 
skickas in till RSYD. 
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Punkten 10:2 Tommy Ljungdell utreder hur visuell indikering utanför lokal kan ske vid 
utrymningslarm. Omkring 30-40 lampor är beräknat och förslag presenteras under hösten. 
 
Punkten 10:1 Claes Nilén har fördjupat sig i vad man behöver anmäla till Miljöförvaltningen. 
Mer information kommer med nyhetsbrev och bilagor från hans avdelning. 

 
 
4. Rapporten från Skyddskommittén 
 

Claes Nilén rapporterar från senaste mötet i skyddskommittén. 
”Projekt arbetsmiljöorganisation” är ute på remiss. 
Dokument för alkoholpolicy finns att läsa på medarbetarwebben.  
Ny läkare till företagshälsovården har rekryterats. 
Miljöutredningen skall vara klar den 30 oktober. 
Ny lasersäkerhetsutbildning kommer att arrangeras. 

 
 
5. Ärende rörande Företagshälsovården 
 

Ingen representant närvarande.   
 
 
6. Rapport från Kemicentrums husstyrelse 
 
6.1. Karl-Erik Bergquist rapporterar om aktuell status för Kemitekniks överklagan om villkor för 

hantering avbrandfarlig vara.  
6.2. Karl-Erik Bergquist meddelar om att personalen på Kemicentrums bibliotek har kontor utan 

fönster vilket inte uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på en god arbetsmiljö. Husstyrelsen 
diskuterar en lösning på detta problem under hösten. 

6.3. Karl-Erik Bergquist meddelar att det nu har möblerats om bland skåpen på plan -1. Studieplatser 
med stolar och bord är på plats. 

6.4. Karl-Erik Bergquist meddelar att utrymningsövning under hösten planeras. Tommy Ljungdell 
skickar information till verksamheten via epost. 

6.5. Karl-Erik Bergquist meddelar att han har fått OK från LDC ang SMS-tjänst vid utrymningslarm. 
Johan Ohlin meddelar i samband med detta att avdelningarna sammanställer sina anställdas 
mobilnummer (frivilligt att lämna uppgift) och att Annelie Raimer undersöker möjligheten att få 
in studenternas mobilnummer.  

6.6. Claes Nilén undrar över om en utvärdering görs av händelsen/utrymningen i torsdags? Johan 
Ohlin meddelar att stängning av luckan på dragskåpen vid utrymning fungerar dåligt, dunkar 
med brandfarlig vara står framme på labbänkar. Johan har pratat med CAS som ska ha ett 
avdelningsmöte senare i höst angående detta. 

6.7. HMS kommittén anser att avdelningarnas brandskyddsansvariga bör vara mer delaktiga i en 
utrymningssituation. 
  

 
7. Meddelande 
 
7.1. Johan Ohlin meddelar att Generella säkerhetsanvisningar är nu tryckta och distribuerade till nya 

GU-studenter. Övriga medarbetare hänvisas till elektronisk version på webben. 
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7.2. Miljöutredningen har intervjuat Johan Ohlin, Karl-Erik Bergquist samt Ola Wendt. Det 

noterades brister inom lagefterlevnaden på CAS. Miljöutredningen skall vara klar i slutet på 
oktober. 

7.3. ”Projekt Arbetsmiljöorganisation” går på remiss. Remissrundan har vänt sig till framförallt 
fakulteterna. Den 9 september träffar Johan Ohlin och Karl-Erik Bergquist LTH och den 11 
september träffar de den Naturvetenskapliga fakulteten. Går bra att e-posta kommentarer till 
Johan Ohlin. 

7.4. Claes Nilén meddelar att LU Bygg har tagit stort grepp om miljötillstånd. Beskrivning av vad 
lösningsmedel används till inom Kemicentrum skall skickas till Claes Nilén. 

 
 
8. Skyddsrondsprotokoll 
 

Johan Ohlin kommenterade inkomna skyddsrondsprotokoll. 
 

8.1. Bioteknik: I ett labb så samlas brandfarlig gas i påsar vilket kan vara ett problem om volymen 
överskrider 10 L brandfarlig gas. 

8.2 Bioteknik: transport av gasflaskor på felaktiga vagnar. Uppmaning till alla avdelningar att 
använda vagnar av rätt storlek för transport av gasflaskor. 

8.3 Bioteknik: planerar försök med tryckreaktor. Johan Ohlin har bett om att få ta del av 
riskbedömningen innan försök påbörjas. 

8.4 Fysikalisk kemi har en notering om att felaktig förvaring av 25 L gastub med vätgas på lab. 
8.5 Kemisk fysik har generellt sett rörigt med mycket förvaring under bänkarna. 
 
 
9. Rapporterade arbetsskador/tillbud 

 
Johan Ohlin rapporterar om inrapporterade tillbud. 
 

9.1. En sten föll ner på en student under pågående arbete med rivning av byggnadsställningar utanför 
ingång A. Stenen föll på hans mobiltelefon och orsakade displayen sprack. Risk för allvarlig 
personskada. Johan Ohlin hjälpte honom att fylla i incidentrapporten. Området var inte 
avspärrat. Husstyrelsen uppmanas att ta upp saken med Akademiska hus. De bör informera sina 
entreprenörer om vikten av ordentliga avspärrningar. 

 
 
10. Studentärenden 
 
10.1 Tim Djärf rapporterar att information angående det senaste strömavbrottet och utrymningen till 

studenterna upplevdes bristfällig. 
10.2 Tim Djärf meddelar att TLTH skriver om sitt studiesociala arbete. 
10.3 Tim Djärf meddelar att TLTH bedriver en undersökning om psykosocial hälsa. 
 

Inga övriga ärenden rapporteras från studentrepresentanterna. 
 
 
11. Aktuella byggnadsfrågor 
 
11.1. Fönsterbytet i Hus 2 är avklarat och byte av radiatorerna pågår. 
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11.2. Tommy Ljungdell meddelar att ombyggnationen av mikroskopicentrum fortlöper. 
 
 
12. Övriga ärenden 

 
Från Hus 2 har det kommit klagomål på att de inte har öppningsbara fönster efter renoveringen. 
Kommittén ber Tommy Ljungdell att göra en skriftlig information till Hus 2 angående detta  
och detta följs upp på nästa HMS möte. 
 
 

13. Nästa möte 
 
 8 oktober kl. 13.15 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Caroline Lindblom 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Johan Ohlin   Tim Djärf 


