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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
Angående 10-dygnsmätning av kvicksilver i utgående processvatten, så uppkom frågan om hur
mycket kvicksilver det finns i dricksvatten. AW frågade Vasyd och fick svaret att under kvartal
1 2020 var samtliga analyser under rapporteringsgränsen 0,01 µg/liter.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Inget att rapportera.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Vi söker en ny husprefekt och en grupp är tillsatt för att hitta lämpliga kandidater.
Håkan Hansson informerar om att det är två nyanställda till vår Inköpsgruppen och en
nyanställd till Biblioteket.

6.

Rapport från institutionerna
Mattias Alveteg informerar från Kemiteknik att de, tillsammans med Livsmedelsteknik, har
anställt en ny kommunikatör.
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Ärende
Beslut
Det kommer bli en ny prefekt samt en ställföreträdande prefekt på Kemiteknik fr.o.m. den 1
januari 2021.
Yvonne Granfeldt informerar från Livsmedelsteknik att det blir en ny prefekt där från våren
2021.
Leif Bülow informerar från Kemiska institutionen att han och Ola Wendt sitter kvar som prefekt
resp. ställföreträdande prefekt en period till.
På Kemiska institutionen finns nu två olika visionsgrupper för Brunnshög.

7.

Skyddsrondsprotokoll
Inga skyddsronder har kunnat genomföras under vårterminen p.g.a. Covid- 19 däremot har vissa
avdelningar gått egna skyddsronder och protokollen för dessa är inskickade. I höst kommer det
bli skyddsronder, dock utan folk på labb närvarande, det kommer mailas ut information om
detta innan.

8.

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

9.

Information från huvudskyddsombudet
Carl Grey informerar om att det kommer vara ett skyddsombudsmöte i nästa vecka.
Den lokala skyddskommittén, LTH, har haft möte och det kommer bli ett skyddsombudsval för
perioden 2021-2023.

10.

Studentärende
Under nollningen har toaletterna varit uppdelade per sektion, ska det vara så fortsättningsvis?
Det kommer endast vara uppdelat under nollningsaktiviteterna enligt Håkan Hansson.

11

Meddelande
Inga meddelanden.

12.

Övriga ärenden
Tillstånd brandfarlig vara, gemensamt tillstånd för hela Kemicentrum. Rekommenderar
gemensamt tillstånd. Anikó Wendler tar reda på tillvägagångssättet.
Riskbedömning vid graviditet i Generella säkerhetsföreskrifter. Företagshälsovården har tagit
fram en blankett.
Det har blivit trångt i det allmänna omklädningsrummet/duschen i hus 3, på -1.
Caroline Lindblom tar fram en beteckning över var det mer finns duschar att använda.
Anikó Wendler kommer lämna sin tjänst som arbetsmiljösamordnare på Kemicentrum
den 30 oktober.
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Beslut
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