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1. Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Teresa Hankala-Janiec att jämte ordftiranden justera dagens protokoll

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3. Föregående protokoll

Punkten 7:2 Miljöutredningen. Claes Nilén har kallat Ola Wendt (CAS) och Johan Ohlin till
möte angående rutinema fÌir användandet av KLARA på CAS. Miljöutredningen skall vara klar
i slutet på oktober. UppfÌiljning sker på nåista HMS-möte.

Protokollet lades därefter till handlingama.

4. Rapporten från Skyddskommittén

Protokoll fran det senaste mötet i skyddskommittén är inte distribuerat men Claes Nilén går

igenom några punkter muntligen.
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4.1. Lennart Nordberg rapporterade projekt-arbetsmiljöutredningen för LU

5. ArenderörandeFöretagshälsovården

5.3

Irene Sassarsson meddelar allny läkare, Mikael Nornholm, är nu på plats.
Irene Sassarsson meddelar att repetionsutbildningar av HLR erbjuds, tider finns på
Kompetensportalen.
Johan Ohlin utryckte önskan om återkoppling beträffande rehabfall. Denna återkoppling skulle
ske från prefekterna till Johan utanför HMS-mötet.

5.1

5.2

6. Rapport från Kemicentrums hussfyrelse

6.1. Karl-Erik Bergquist rapporterar om aktuell status ftir Kemitekniks överklagan om villkor ftjr
hantering av brandfarlig vara. Beslut inkom från Länsstyrelsen den 4 september och som
förutsatt ansvarar ftireståndaren för brandfarlig vara på avdelningen.

6.2. Karl-Erik Bergquist meddelar att kravet om indikeringssystem för lösningsmedelsångor ska
ftiregås av en riskbedömning. Länsstyrelsens krav på batteri back-up kvarstår, detta är
överklagat till Förvaltningsrätten. LU hanterar det centralt.

6.3. Karl-Erik Bergquist meddelar att planering pågår gällande Kemicentrums biblioteks arbetsmiljö.
Arbetsmiljön brister då personalens kontor inte dagsljus/fiinster. En arbetsgrupp ser över
möjligheten att ändra på befintliga lokaler i anslutning till biblioteket.

6.4. Karl-Erik Bergquist meddelar aft det har diskuterats i KILU styrelse angående inrättandet av
beredskapsorganisation på KC.

7. Meddelande

7 .1.

7.2.

Johan Ohlin meddelar om utbildningen "Rehabprocessen för chefer" 22 oktober.
"Missbruksproblem" är fulltecknad precis som "Konflikthantering och k?insliga samtal" men
kölista finns för de som är intresserade.
Johan Ohlin meddelar att kombinerad ftirsta hjälpen och hjärtstartsutbildning erbjuds under
hösten. Deltagarkostnad blir ca200 kr per deltagare.
Johan Ohlin meddelar att det just nu pågår en psykossocial skyddsrond på Fysikalisk kemi.
Claes Nilén informerar om att rektorn har fattat beslut om miljö- resursfrågor.
Claes Nilén meddelar att tillståndet om joniserande strålning går ut vid årsskiftet och att nytt
tillstånd söks.
Claes Nilén meddelar att inbjudan till KLARA-dagen den l5 oktober har gått ut.
Claes Nilén informerar om lista om lagstiftning skickas ut, miljö och strålskydd, information
kommer.
Claes Nilén informerar om Avfallshandboken som kommer.
Claes Nilén informerar om utrymning vid ventilationsavbrott.

Skyddsrondsprotokoll

Johan Ohlin kommenterade inkomna skyddsrondsprotokoll.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6
7.7

7.8.
7.9.

8.
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8.1

8.2
8.3
8.4

Biokemi: Biokemi jobbar vidare med kemikalieregistret KLARA.
Biokemi: LAF-bänk som ej är ansluten till den centrala ventilationsanläggningen.
Biokemi: En del värmeplattor åir ej ftirsedda med timer. Timers ska införskaffas.
Biokemi: Gammal utrustning lagras på labb, detta är en onödig belastning på arbetsmiljön.

Rapporterade arbetsskador/tillbud

Johan Ohlin rapporterar om inrapporterade tillbud.

En hylla i ett av kylrummen på Livsmedelteknik har rasat ner. Skruv och plugg eventuellt
påverkat av fukt. Detta bör ses över på övriga avdelningar också.

9.

9.1

10. Studentärenden

10.1 Emil Axell från KERUB sektionen ställer en fråga angående om studenterna också har
möj lighet att fã gä HLR utbildning.
Studenterna hänvisas till studierektor med sin fråga.

Inga övriga ärenden rapporteras fran studentrepresentanterna.

11. Aktuellabyggnadsfrågor

I 1.1. Tommy Ljungdell meddelar att ombyggnationen av mikroskopicentrum fortlöper men att
utredning pågår om ventilationsanläggningen. Instrumentet levereras under oktober och
driftstart beräknas till årsskiftet.

12. övriga ärenden

Tommy Ljungdell meddelar att utrymningsövning är utannonserad till tisdag, onsdag eller
torsdag i vecka 42. SMS-funktionen kommer att användas i samband med denna.
Räddningstjänsten Syd kommer inte att deltaga denna gång.
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13. Nästa möte

24 november kl. 13.15

Vid protokollet

Caroline Lindblom

Justeras

Johan Ohlin Teresa Hankala-Janiec


