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SACO-S

§

1.

Ärende
Beslut
Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Birgitta Frohm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Punkten 8 från föregående protokoll rättelse;
Mattias Alveteg påpekar att det är fortsatta problem med Sysav, avseende hämtningen av
kemikalieavfallet. Jörgen Nilsson föreslår att man gör tillbudsrapporter på detta, förslagsvis var
tionde dag.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
HMS-kommittén har tagit del av Centrala skyddskommitténs protokoll.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Jörgen Nilsson informerar om att avtalet med LU-service gällande Vaktmästeriet på
Kemicentrum är uppsagt per den 1 november med 6 månaders uppsägningstid.
-Det har varit ett slutmöte angående flytande kväve tappen och den ska nu fungera som den ska.
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Ärende
Beslut

-

Om vi ska införa KILU Inköpsorganisation är nu under utredning och beslut kommer att
fattas i KILU styrelse under december månad.

-

KILU IT-samordning, är också under utredning och beslut kommer att fattas i KILU
styrelse under december månad.

Skyddsrondsprotokoll
Skyddsronderna kommer äga rum mellan den 11 november och den 16 december.
Fokusområden blir ventilationen i ventilerade skåp. Anikó Wendler kommer göra ett utskick till
alla avdelningsföreståndare samt de som jobbar på labb med en checklista på de kontroller som
ska vara utförda innan skyddsronderna.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det rapporterades tre stycken tillbud under mötet och dessa gicks igenom. Förslag kom upp om
att sätta rutiner för avfrostning av frysar, detta kan komma att tas upp på skyddsronderna samt i
KILU Newsletter.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Carl Grey meddelar att det är skyddsombudsmöte den 25 oktober. Då kommer man bland annat
att gå igenom och tolka de Generella säkerhetsföreskrifterna tillsammans.
Carl Grey informerar även om att han har varit på möte med LTH:s lokala skyddskommitté som
denna gång hade ett gemensamt möte med Naturvetenskaplig fakultetens skyddskommitté.
Anikó Wendler föreslog att sätta upp två nya punkter på kommande HMS mötes dagordning.
”Information från Lokala skyddskommitteer” LTH respektive Nat.fak.

9.

Studentärende
Melker Axelsson informerar om att det ofta är kallt i både sektionslokalerna samt de tysta
läsplatserna. Melker ombeds att göra en felanmälan på detta till Kemicentrums Informationsdisk
som sedan distribuerar detta vidare till Akademiska hus som får titta på det.
Melker Axelsson informerar vidare om att många studenter upplever det som ett onaturligt ljus
ifrån taket på läsplatserna som finns i ”Himlen” samt ett gult ljus från bordslamporna. Jörgen
Nilsson informerar om att Akademiska hus just nu håller på att se över ljuset i taket.
Kemicentrums vaktmästare får se över lamporna som sitter i bordslamporna.

10.

Meddelande
Anikó Wendler informerar om flytande kväve tappstationen, det finns utbildningar inbokade
både den 14 november och den 2 december. Om man önskar gå vid andra tillfällen kan man
kontakta Kemicentrums Informationsdisk, när det finns 5-6 stycken anmälda så kör man en
utbildning då.
- Ny föreskrift om medicinska kontroller AFS 2019:3 gäller fr.o.m. 2019-11-01.
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Ärende
Beslut
Gällande främst kvicksilver så görs en riskbedömning och sedan kontaktar man
Företagshälsovården för en läkarkontroll.
- En 10 dagars mätning av processvatten påbörjas den 11 november.

11

Övriga ärenden
Mattias Alveteg informerar om att det finns en modul ”Lisa” som är tillförd Adato för
tillbudsrapportering.
Birgitta Frohms ersättare är inte klar, hon återkommer när hon vet mer.

Vid protokollet
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