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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
Vi har tagit del av Skyddskommitténs protokoll.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Jörgen Nilsson informerar om att det har gått ut en remiss med avtalsförslag för ombyggnaden
av hus 1.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer och fokus är att ersätta
gamla piktogram med nya på kemikalieförpackningarna. Viktigt är att inte bara byta ut gamla
piktogram utan också att uppdatera faroangivelser enligt CLP (Classification, Labelling and
packing).
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Angående samförvaring så har Anikó Wendler haft ett möte med Räddningstjänsten syd och
inväntar svar därifrån. Anikó Wendler kommer också sammankalla en grupp med personer från
olika avdelningar för att diskutera samförvaring.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det har inkommit 5 stycken tillbud och dessa gicks igenom.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Carl Grey informerar om att skyddsombudsmöte har ägt rum och att det nu finns nya
skyddsombud på alla avdelningar.
De nya skyddsombuden har också valt huvudskyddsombud och Carl Grey fortsätter som detta
under 2018. Ställföreträdande huvudskyddsombud har dock inte valts ännu.
Under skyddsombudsmötet framkom det att man överlag tycker att kunskapen runt de Generella
säkerhetsföreskrifterna är dålig. Förslag på eventuellt webbaserat test lades fram. ESS har ett
test som Jens Uhlig känner till, Anikó Wendler pratar med honom och detta följs upp på nästa
HMS-möte.
Det har kommit ett utskick till skyddsombuden angående en utbildning för skyddsombuden som
ska finnas tillgänglig i Kompetensportalen, men det finns inga utbildningar. Anikó Wendler och
Jörgen Nilsson följer upp detta.

9.

Studentärende
Hanna Sjöman informerade om följande;
Det är väldigt hög ljudnivå i nya Gallien och korridoren utanför, Jörgen Nilsson lyfter frågan i
Husstyrelsen.
Vid senaste utrymningslarmet hördes det inte inne i sal H och I. Jörgen Nilsson följer upp detta i
Husstyrelsen.
Flytt av förbandslådan från gamla Gallien till nya Gallien önskas, detta ordnar Kemicentrums
vaktmästare Danne Asp.
Undran om det finns ett rum för bön eller meditation. Det finns inget idag men Jörgen Nilsson
informerar om att frågan är lyft på fakultetsnivå och eventuellt på LU-nivå.
Det finns önskemål om ståbord i grupprummen samt ståbord för att stå avskilt och plugga för
studenter med ryggproblem. Hanna får i uppdrag att kolla upp hur många som har önskemål om
detta.
Undran om en skylt som har gjorts och placerats utanför Gallien, får de lov att ha den där?
Jörgen Nilsson lyfter frågan med Husstyrelsen.
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Det har varit en labbdemonstration där endast läraren hade labbrock men inte studenterna med
argumentet att de inte labbar själva. Är detta okej? Anikó Wendler ber Hanna kolla upp vilken
kurs och vem som är kursansvarig.
Det har varit ett konstigt tjutande i korridoren men när Anikó Wendler kom dit hade det slutat,
Anikó uppmanar studenterna att återkomma om det skulle komma igen.
Studenterna upplever att nya Gallien är dåligt städad och undrar över städrutinerna. Jörgen
Nilsson följer upp detta med LU-service.

10.

Meddelande
Inga meddelande har inkommit.

11

Övriga ärenden
Mattias Alveteg lyfter frågan angående hörlurar när man jobbar i labb. Detta diskuterades och
slutsatsen blev att inga hörlurar får användas i labb dock är hörselkåpor som skyddsutrustning
tillåten.
Lagstiftning i Generella säkerhetsföreskrifter uppdateras av Anikó Wendler systematiskt.
K-sektionen kommer under våren göra en egen psykosocial enkät inriktad på hur studenterna
mår på sektionen.
Joel Klarén tog upp en diskussion kring SMS-funktionen vid senaste utrymningslarmet.
Aniko Wendler förklarade varför det hade blivit som det blivit och detta kommer förbättras
hädanefter.
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