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§

1.

Ärende
Beslut
Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Carl Grey att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Inget att rapportera.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Rekrytering pågår av ny arbetsmiljösamordnare.
Uppdatering på styrsystem av ventilation i hus 5. I viss mån nedstängning av ventilation under
perioden 4-15 januari 2021.

6.

Rapport från institutionerna
Yvonne Granfeldt informerar från Livsmedelsteknik att valberedningen har lagt förslag på
Andreas Håkansson till ny prefekt, dock kommer han vara föräldraledig under den första tiden
så då blir Yvonne ställföreträdande prefekt under den tiden.
Angående renoveringen av hus 5, våning 2 så bygger de ställning med hiss utanför entré H så de
inte behöver vara i korridorerna. Entré H kommer vara avstängd för personalen under tiden.
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Ärende
Beslut

Mattias Alveteg informerar från Kemiteknik att de kommer ha labbar i apparathallen då
studenterna kommer slussas in från våningsplan 0 och ut från våningsplan -1 för att undvika
trängsel.
Leif Bülow informerar från Kemiska institutionen att det nu finns många visionsgrupper för
Brunnshög. Det kommer också bli en institutionsdag den 4 november då det kommer bli
diskussioner angående just Brunnshög.
7.

Skyddsrondsprotokoll
Inga protokoll har inkommit.

8.

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

9.

Information från huvudskyddsombudet
Carl Grey informerar om att det har varit ett skyddsombudsmöte för någon vecka sedan där det
mestadels diskuterades hur man på olika avdelningar har hanterat Covid-19. Carl Grey har fått i
uppgift att ta med sig från det mötet till HMS att många lärare tycker det är tungt med
omställningen till digitala föreläsningar, att studenter inte håller avstånd och en fråga om hur
personal från exempelvis LU-service och Vaktmästeri kan skyddas på bästa sätt under denna
pandemi.
Den lokala skyddskommittén, LTH, har haft möte och de håller på att jobba fram hur och med
vilka frågor de ska jobba med framöver och hur man bäst kommunicerar med respektive HMSkommitté.

10.

Studentärende
Sara Abrahamsson undrar om det finns planer för fysiska föreläsningar framöver.
Kemiska Institutionen kommer hålla sina föreläsningar digitala, övningar kommer hållas på
plats 1 gång i veckan och labbar kommer hållas på plats.
Kemiteknik kommer hålla de flesta av sina kurser digitalt men 1 kurs erbjuder sina föreläsningar
på plats. Första läsperioden har varit på plats för årskurs 1 för att träffas och knyta kontakt men
har inte bestämt hur det blir för den andra läsperioden än. En kurs har dock mest grupparbeten
och behöver då vara på plats.
Livsmedelsteknik har haft föreläsningar på plats för mastersstudenter och utbytesstudenter
under första läsperioden och det kommer bli både digitalt och på plats under andra läsperioden.

11

Meddelande
LU-byggnad har en ny brandskyddssamordnare på plats, han heter Tobias Ullmark.
Tillstånd brandfarlig vara, Anikó Wendler har varit i kontakt med Rasmus Trymander från
räddningstjänsten och diskuterat huruvida man kan söka ett gemensamt tillstånd för hela
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Ärende
Beslut
Kemicentrum istället för institutionsvis.
HMS kommittén beslutar att Kemiska Institutionen tillsammans med Kemiteknik söker ett
gemensamt tillstånd först och detta på grund av att Livsmedelstekniks tillstånd gäller fram till
2027. Därefter kommer man söka ett gemensamt tillstånd för alla tre institutionerna.
Provtagning av processvatten sker 2 gånger per år och det pågår just nu en 10-dagars mätning.

12.

Övriga ärenden
Miljöförvaltningen kommer på tillsynsbesök hos Livsmedelsteknik den 9 november.
Yvonne Granfeldt, Olexandr Fedkiv och Anikó Wendler kommer att närvara.
Anikó Wendler undrar över intresset för en praktisk spillutbildning, om hur man tar hand om
kemiskt och mikrobiologiskt spill på labb. Det finns intresse för en sådan utbildning enligt HMS
kommittén.
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