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§

1.

Ärende
Beslut
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
Punkten 11 från föregående protokoll rättelse;
Lunds kommun har inte godkänt en detaljplan för att bygga studentbostäder på trekantstomten
vid infarten till Kemicentrum från Getingevägen.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
HMS-kommittén har tagit del av Skyddskommitténs protokoll.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Jörgen Nilsson informerar om att det har hittats kvicksilver i hus 5 på plan +2. Provtagningar är
gjorda och nu inväntas resultatet.
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Ärende
Beslut
-De nya akustikplattorna som installerades i hus 4 och delar av hus 1 samt Kemicentrums
vaktmästeri under hösten 2018 har nu alla bytts ut till en annan typ av takplatta på grund av
lukten de utsöndrade.
-Seminarierum S och T är våra nya aktiva lärosalar.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Skyddsronderna kommer äga rum under november och december.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det rapporterades tre stycken tillbud under mötet och dessa gicks igenom.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Carl Grey meddelar att det fortsatt finns problem med Sysav avseende hämtningen av
kemikalieavfallet, Sysav har inte kapacitet att hämta avfallet i tid vilket medför att
avdelningarna på Kemicentrum har för stora lager av kemikalieavfall och det blir då svårt att
följa inre rutiner. Anikó Wendler tar detta vidare med Sysav samt med Claes Nihlén på LUbyggnad.
Birgitta Frohm informerar om att även etiketter till avdödat odlingsmedium vilka man beställer
via mail tar tid att få till avdelningen per post.

9.

Studentärende
Vendela Gustafsson undrar över sms-listorna, Anikó Wendler skickar om informationen som
gick ut i våras.

10.

Meddelande
Anikó Wendler informerar om Arbetsmiljöutbildningen för skyddsombud som är den 17
september, se Kompetensportalen för mer information och anmälan.
- När det är varmt väder på sommaren blir det stora problem med inomhustemperaturen i
framförallt hus 3 på plan +2. Akademiska hus jobbar med detta.
- Labbkontroll utför dragskåpskontroller och åtgärder under hösten.
- En ny uppdaterad version av Generella säkerhetsföreskrifter finns i bokform att hämta i
Informationen. Versionen som ligger på nätet kommer vara uppdaterad inom ett par veckor.
- Flytande kväve, tappstationen är i bruk. Sommarens introduktionskurser för användare är nu
avklarade och vid behov finns möjlighet till att anordna nya. Det har varit en del problem med
fyllningen men detta är nu åtgärdat. Dock är det fortfarande mycket rök i skåpet och detta ska
avhjälpas genom att sätta in en fläkt.
- Vissa undantag för kvicksilver, användandet förlängt t.o.m. 2022-12-31
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Ärende
Beslut
- Ny föreskrift om medicinska kontroller AFS 2019:3 gäller fr.o.m. 2019-11-01.
Uppdatering med mer information angående detta kommer under hösten.
Miljöförvaltningen kommer till Bioteknik den 28 november. Anikó Wendler kommer att inleda
inspektionen med en Powerpointpresentation som visar hur Kemicentrum ser ut med
institutioner och avdelningar.

11

Övriga ärenden
HMS kommittén har tagit del av rapporten ”Granskning av laboratoriesäkerhet” och denna
diskuterades.
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