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§ Ärende 
 Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Linnea Gustafsson 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 

 
Protokoll från skyddskommittén har mottagits.  

 
5. Rapport från Kemicentrums husstyrelse 
 

Ombyggnaden av hus 1, remissmötet med ritningsgranskning har varit. 
Jörgen Nilsson kollar upp med LU-bygg om vilka som var inbjudna till mötet. 
 

6. Skyddsrondsprotokoll 
 

Skyddsronderna är påbörjade och protokollen kommer efter hand. 
 
7. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
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Tillbud flytande kväve. Efter påfyllning av flytande kväve skulle kranen stängas men 
doktoranden råkade vrida kranen åt fel håll och öppnade flödet istället vilket ledde till att 
mängden ånga byggdes upp och larmet löstes ut. Tillbudet orsakades p.g.a. tidspress och dålig 
ventilation. Anikó Wendler och Tommy Ljungdell har uppdragits att titta på en lösning på 
ventilationsproblemet. 
 
Tillbud Gaslarm. Hus 5, nCHREM gaslarm utlöstes. Larmet återgick automatiskt kort därefter. 
Gaserna hade inte varit använda på flera dagar, samtliga gasflaskor stängda vid larmtillfället.  
Loggsystemet har inte blivit installerat än men avdelningen jobbar med att ta fram det och ha 
det i drift. 
 

8. Information från huvudskyddsombudet 
 
 Carl Grey informerar om att skyddsombudsmöte har ägt rum och att det från och med årsskiftet 

kommer att finnas nya skyddsombud på alla avdelningar och institutioner.  
De nya skyddsombuden väljer huvudskyddsombud i början av 2018.  
Enkäter för psykosocial hälsa kommer att testas under nästa år.  

 
9.       Studentärende 

 
Linnea Gustafsson presenterade Hanna Sjöman som är det nya studerandeskyddsombudet  
för K-sektionen. 
Inga övriga studentärenden har inkommit. 

 
10. Meddelande 
  

Inga medelande har inkommit. 
 
11 Övriga ärenden 
 

Dörrproblem, Mattias Alveteg. CAS-Kemiteknik. Frågan lämnas vidare till Husstyrelsen. 
 
Generella säkerhetsföreskrifter, ”file for print out”. Fliken är sedan en tid tillbaka dold för att 
man inte ska kunna printa en icke uppdaterad upplaga. Anikó Wendler uppdaterar istället 
hemsidan och uppdaterar boken vid det tillfället på året när den släpps. HMS bedömer att fliken 
”file for print out” fortsättningsvis kan vara dold. 
 
Skötbord har efterfrågats i något av de allmänna utrymmena, HMS kommittén ställer sig 
positiva till installering av skötbord. Frågan skickas vidare till Husstyrelsen.  
 
Mattias Alveteg har ett förslag på tillägg i de Generella säkerhetsföreskrifterna, ingen musik i 
hörlurar när man jobbar i labb. Anikó uppdras att göra tillägg i de Generella 
säkerhetsföreskrifterna. 
 
Mattias Alveteg påpekar att säkerhetsdatabladen i KLARA är äldre och att den engelska 
versionen inte är densamma som den svenska. Anikó Wendler uppdras att titta på detta. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Caroline Lindblom 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Nilsson   Linnea Gustafsson 

 
 


