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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Aniko Wendler 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
Vi har tagit del av Skyddskommitténs protokoll.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

5.1.

Karl- Erik Bergquist meddelar att en plan för att motverka inrymning när brandlarmet stängs av
är att låta brandlarmet ljuda tills inrymning ska ske. Dessutom kommer inte någon utrymning
ske vid ventilationsavbrott förrän 30 min efter att ventilationen har gått ner.
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6.

Skyddsrondsprotokoll
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Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer och det konstaterades
fortsatt problem med labbhygien, vilket kommer att följas upp på kommande skyddsronder.
Aniko Wendler utreder vätgasuttagen i samråd med Karl-Erik Bergquist.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Inga rapporterade arbetsskador/tillbud har inkommit.

8.

Information från huvudskyddsombudet

8.1

Carl Grey meddelar att ett nytt skyddsombudsmöte kommer att äga rum efter påsk, där kommer
det bland annat diskuteras fram hur allvarlighetsmarkeringen på skyddsrondsprotokollen
kommer att se ut då det finns en plan att implantera detta.
Carl Grey informerade om att han har varit på en huvudskyddsombudsträff där det meddelades
att lönehanteringen kommer att skötas av Statens servicecentrum från 2018.

8.2

9.

Studentärende
Linnea Gustavsson ställer frågan angående att glasdörrarna intill elcentralerna står öppna,
studenterna är oroliga över detta och vad det kan få för följder. Jörgen Nilsson meddelar att han
har pratat med Tommy Ljungdell om det och det ska vara så om ifall det händer något så måste
vi kunna komma åt dessa och det har aldrig varit något problem med att ha de öppna.
Linnea Gustavsson undrar också om dörren in till Gallienkorridoren stängs tidigare nu än innan
då de har upplevt problem med att kunna komma in där efter sina föreläsningar kl. 17, även med
kort. Jörgen Nilsson meddelar att den dörren stängs kl. 16.30 och därefter ska studenterna kunna
komma in med sin studentaccess till kl. 22.00 Om problemen kvarstår får de kontakta
Informationen så får vi titta på den enskilda personens kort.
Alexander Braune undrar om det finns möjlighet att få källsortering i uppehållsrummen. Jörgen
Nilsson meddelar att arbetet med miljöstationerna pågår just nu och förhoppningsvis innan
sommaren kommer en plan för dessa att finnas och att de förmodligen kommer att vara på plats
efter sommaren.
Aniko Wendler informerar studenterna om att sofforna utanför uppehållsrummen måste plockas
bort enligt brandingenjör Oskar Johansson. Studentera får dock alternativet att se om de går att
laga först annars får de transporteras bort och nya soffor får införskaffas och då med
brandklassat material.
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10.

Meddelande
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Oskar Johnsson, brandingenjör LU, har skickat ut skrivelse på Räddningstjänsten Syds yttrande.
Synpunkter och kommentarer på detta yttrande skickas till Aniko Wendler.

11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.
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