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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Mattias Alveteg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Punkten 9, Nedim Krcic poängterar att det är KEMB01 inte KEMA01 det gäller.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Protokollet läggs till handlingarna.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

5.1.

Karl- Erik Bergquist meddelar att arbetet med tillstånd för brandfarlig fortsätter och svar till
Räddningstjänsten syd angående uppfyllandet av villkoren för tillståndet för brandfarlig vara
ska vara inlämnad senast den 28 februari.
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Skyddsrondsprotokoll
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Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Kemiteknik har ett rapporterat ärende, en medarbetare cyklade hem från arbetet och blir omkörd
av en bil med släp. Innan bilen har passerat svänger föraren höger och träffar då först framhjulet
på cykeln och därefter med släpet lite snett bakifrån. Föraren av bilen smiter från platsen.
Inga personskador mer än lite muskelspänningar i kroppen och lite chockad. Cykeln får en del
skador.

8.

Ändring av skyltning, våning 0 i apparathallen
Det finns skyltar på dörrarna som säger ”Ej genomgång” mellan apparathallen och CAS
korridor, Mattias Alveteg vill använda dörrarna då trapporna inne i apparathallen är branta.
Husstyrelsen tillstyrkte Mattias Alvetegs önskemål om att plocka ner skyltarna.

9.

Redogörelse för El-projektet
Claes Nilén LU-byggnad, Liv Lövehed Akademiska hus och Martin Borgqvist från RI.SE hade
en informationspunkt där de informerade om Elprojektet som de gärna vill att Kemicentrum
deltager i.
Detta kommer att vara en workshop på ca 2 timmar där 10 personer i en utvald grupp med allt
från studenter till personal deltager. Det blir övningar både individuellt och i grupp. Det som är
mest intressant är hus 1 och det berör främst då Kemiska Institutionen samt Kemiteknik. Sven
Lidin och Mattias Alveteg får uppdraget att diskutera huruvida Kemicentrum är intresserade av
att ingå i projektet.

10.
10.1

Information från huvudskyddsombudet

Carl Grey informerar om att det har varit skyddsombudsmöte i december. Där diskuterades
bland annat Sven Lidins förslag angående prioritering av punkter i skyddsrondprotokollen vilket
kommer implanteras till nästa skyddsrond.
På samma möte hade det även diskuterats med studierektor Sophie Manner angående
studentsäkerhet med labbrockar och kontorsgrejor såsom datorer och Ipads in på labb vilket är
ett problem. Även senaste utrymningsövningen som inte gick så bra för studenterna hade
diskuterats och Sophie Manner hade berättat att de generella säkerhetsföreskrifterna dras
igenom för Naturvetenskapliga fakultetens kurser vid varje terminsstart.
10.2 Carl Grey informerade om att alla måste bli bättre på tillbudsanmälan. Arbetsmiljöverket har
utgivit ett mindre häfte med enkla blad ”Rapportera tillbuden” som ska göra det lättare och mer
tillgängligt att rapportera. Kemicentrums arbetsmiljösamordnare får i uppdrag att se över
möjligheten för Kemicentrums verksamheter att använda dessa.
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Studentärende
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Linnea Gustavsson informerar om att Studierådet gärna vill göra en informationsfilm angående
utrymning. Detta vill de i så fall göra med stöttning utav Kemicentrum så att informationen och
instruktionerna blir de rätta. Linnea ombeds att meddela Frida Heskebeck att ta kontakt med
arbetsmiljösamordnaren angående detta.
Nedim Krcic informerar om att många studenter upplever läsplatserna på +1 stökiga och något
högljudda. En anledning till detta tror studenterna är de stora borden som gör att fler folk kan
sitta runt där och det bidrar till stora diskussionsgrupper. Jörgen Nilsson kommer prata med
Ann-Christin Wikander angående bättre ljudisolering i form av skärmar kring borden.

12.

Meddelande
Vi har noterat informationen, i form av valprotokoll, att Livsmedeltekniks skyddsombuds
ersättare är Maria Hedlund.

13.

Övriga ärenden

Jörgen Nilsson meddelar att vi har anställt en ny arbetsmiljösamordnare, Aniko Wendler, hon
tillträder anställningen den 13 mars.
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