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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Jörgen Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Punkten 11 från föregående protokoll diskuterades;
Arbetsmiljöverket hade sin uppföljning på CAS den 17 maj och de var överlag nöjda. CAS,
Kemicentrum har dokumenterade rutiner inom vissa delar av systematiskt arbetsmiljöarbete, så
som riskbedömning av experiment, instruktioner för hantering av kemiska riskkällor,
psykosocial hälsa, ergonomi, skär/bränn- och stickskador.
Anikó Wendler har gjort en arbetsmiljöhandbok baserat på skriftliga rutiner, policy samt
grundläggande aktiviteter som finns vid Kemicentrum, Lunds universitet för att skapa en bra
och säker arbetsmiljö.
På Kemicentrum är avdelningarna duktiga på att utföra riskbedömningar inom den laborativa
verksamheten men Arbetsmiljöverket vill se en handlingsplan där riskerna för ohälsa och
olycksfall undersöks, åtgärder planeras, dokumenteras och utförs. Denna handlingsplan ska
uppdateras 1 gång/år där åtgärderna kontrolleras.
Syftet är att skapa arbetsmiljöhandbok för hela Kemicentrum, där varje avdelning har sin egen
handbok anpassad efter verksamheten.
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Anikó Wendler återkommer i frågan om att jobba med linser i labb.
Angående den psykosociala enkäten som har genomförts vid KILU under våren, resultatet är
klart och en genomgång med alla avdelningsföreståndare kommer att ske i juli månad. Därefter
blir det genomgång för anställda under tidig höst.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Skyddskommittén har haft sitt möte men vi har inte tagit del av något protokoll än.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Anikó Wendler informerar om att Förvaltningsrätten har upphävt Länsstyrelsens beslut om att
klassa Kemicentrum för farlig verksamhet.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Vårens skyddsronder är nu klara men alla protokoll har inte inkommit.
Skyddsronderna har haft fokus på KLARA, inventeringar och att minska på kemikalierna.
Giftskåpen är nu borta i kylrummen.
Det har varit många underkända dragbänkar som Lindinvent AB nu arbetar med.
Till nästa gång kommer det att vara annan entreprenör än NinoLab som utför kontrollerna av
dragskåp och dragbänkar.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det har inkommit 4 stycken tillbud och dessa gicks igenom.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Anikó Wendler informerar om ett utskick, instruktion för skyddsombud vid Lunds universitet,
som hon har vidarebefordrat till alla skyddsombud, avdelningsföreståndarna samt prefekterna.
Informationen finns även på hemsidan, se länken; https://www.hr-webben.lu.se/sites/hrwebben.lu.se/files/instruktion_skyddsombud_lu.pdf.
Fokus för höstens skyddsronder kommer att bli riskbedömningar.
Det är önskvärt att labbansvarig är på plats vid skyddsronderna.

9.

Studentärende
Inga inkomna studentärenden.
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10.

Meddelande
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Instruktion för HMS-kommittén, sammansättningen är densamma som för Husstyrelsen men att
även huvudskyddsombud för Kemicentrum och studerandeskyddsombud för respektive
studentsektion finns med. Jörgen Nilsson föreslår att man har skyddsombudsmöten inför varje
HMS-möte.
11

Övriga ärenden
Arbetsmiljöverket kommer med två nya föreskrifter (AFS), Hygieniska gränsvärden samt
Kemiska arbetsmiljörisker och dessa träder i kraft den 21 augusti.
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