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§

Ärende
Beslut

1.

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 protokoll från skyddskommittén.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Anikó Wendler sammanfattar utrymningsövningen som utfördes den 17 oktober i hus 1, västra
delen. Utrymningen gick snabbt och smidigt och inom fem minuter var alla utrymda.
Det samlades många studenter vid entré A som inte visste vad de skulle göra.
I kapitel 9:3 i Generella säkerhetsföreskrifter står det att byggnaden alltid måste lämnas, ”If
there is an alarm you must always evacuate the building unless you are informed otherwise”.
Detta bör ändras till att man ska lämna den delen där klockorna ringer och gå till
återsamlingsplatsen.
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Detta måste formuleras så det är tydligt i Generella säkerhetsföreskrifter och Anikó skriver ett
förslag på hur formuleringen ska vara och skickar ut detta till HMS-kommittén.
Anikó Wendler har fått uppdaterade sms-listor från studenterna men fortfarande är det många
som klagar på att de inte har fått något sms. Anikó Wendler uppmanar studentkårerna att
informera sina studenter om att lämna in sina telefonnummer. Linnea Gustavsson har att bra
system där studenter kan skriva in sina mobilnummer, Nedim tar del av den informationen efter
mötet.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Inga skyddsrondsprotokoll inrapporterade då skyddsronderna kommer att ske under
november månad.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Ett tillbud har inkommit. På kvällen den 29 september, en doktorand på Tillämpad biokemi gick
in i kylrummet på avdelningen i hus 2, plan 3. När hon kom in kände hon en stickande lukt och
ögonen började tåra sig. Hon rapporterade till en senior forskare som också var kvar på kvällen.
I samråd med skyddsombudet ringde senior forskaren 112. Räddningstjänst, ambulans och polis
kom till Kemicentrum. Med räddningstjänstens hjälp kunde man gå in i kylrummet och på ett
systematiskt sätt hitta den trasiga kemikalieburken.
Under skyddsronderna i november kommer det tittas extra noga på att så lite kemikalier som
möjligt förvaras i kylrummen, hellre i kylskåp. Det är nya piktogram som gäller från den 1 juni
2017. Det är en övergångsperiod fram till 1 juni 2019 därför är det viktigt att de gamla byts ut
mot de nya piktogrammen. Detta kommer att påtalas vid skyddsronderna.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Carl Grey informerar om att ett nytt skyddsombudsmöte kommer äga rum före skyddsronderna.
Fokus kommer vara på kylrummen. Han informerar vidare om att det kommer vara val av
huvudskyddsombud i samband med mötet, detta ska dokumenteras och skickas in till LU-Bygg
med kopia till Anikó Wendler.

9.

Studentärende
Linnea Gustafsson informerar om att det är dåligt med sittplatser under luncherna, det är fullt
både i Gallien, i korridoren där sittplatser finns samt på plan -1. Att det fattas sittplatser är ett
problem, nästa problem är att ljudnivån blir väldigt hög. Frågan kommer lyftas i Husstyrelsen
och angående ljudnivån så har Dennis Bogren pratat med Tommy Ljungdell om ett inköp av en
decibelmätare. Tommy Ljungdell ska kolla över möjligheten för installationen av ett sådant.

10.

Meddelande
Inga medelande har inkommit.
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Det har inkommit ett beslut från LU-byggnadsenhet att vi ska ta fram ett förslag på 10
kemikalier inom olika kategorier som vi kan minska användandet av eller helt sluta använda.
Detta ska vara Martina Balaz på LU-bygg tillhanda senast den 30 november. Anikó Wendler ber
avdelningsföreståndarna/prefekterna om hjälp att komma med förslag på kemikalier eller
argument för varför/hur avdelningarna jobbar/utför sin forskning med tanke på hälso- och
miljöfarliga kemikalier.
Anikó Wendler tar upp några punkter angående svar på förläggande till Räddningstjänst Syd.
Det gällde bland annat komplettering av kontrollfrågor vid riskbedömning. I den riskmall
forskargruppen använder ska det framgå explicit att skrivningen om ventilation/el/vattenavbrott
och utrymning har inkluderats och att det är komplement till genomförd utredning av explosiva
luftblandningar.
Sedan diskuterades utbildningslistan över föreståndare för brandfarlig vara samt
brandskyddsansvariga, vissa har skickat in och vissa har inte kvar sitt intyg osv.
Ny utbildning ges i november, finns upplagt i Kompetensportalen.
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