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Arende
Beslut
Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Håkan Hansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

,

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Protokollet läggs

4.

till

handlingarna.

Rapport från Skyddskommittén
Protokollet gicks igenom och lades därefter

f,.

till handlingarna.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Inget att rapportera då vi inte har någon husprefekt for tillf?illet.
Håkan Hansson blfu Tf. Administrativ chef och Henrik Steen Vik. Ekonomichef fr.o.m.
den

6.

15

juni.

Rapport från institutionerna
Mattias Alveteg informerar från Kemiteknik att det p.g.a. Covid-l9 inte är mycket folk på plats,
de flesta jobbar hemifrån. Alla inställda laborationer kommer ftirläggas till läsperiod 2 och inte i
augusti. Kemiteknik har gjort egna brandsþddsronder och labbstädningskontroller.
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Beslut
Yvor¡re Granfeldt informerar från Livsmedelsteknik att de har bestämt att de inte tar emot några
besökare på institutionen för tillf?illet. Det pågår en del diskussioner på institutionen angående
eventuell flytt till Brunnshög.

Leif Bülow informerar från Kemiska institutionen att man just nu håller på att tillsätta en
visionsgrupp angående Brururshög.
Leif Bülow uppmanar till fortsatt florsiktighet gällande Covid-l9, man ftirbereder for digital
undervisning for läsperiod I i höst.
Anikó Wendler foreslår att man tittar på personlig sþddsutrustning. Kemiska institutionen har
beställt visir och munsþdd men även desinfektionsmedel kan behövas.
Om man önskar extra städning av labb kan man kontakta Caroline Lindblom som beställer detta
av LU-service.

7.

Skyddsrondsprotokoll
lnga skyddsronder har kunnat genomföras under vårterminen p.g.a. Covid- 19 däremot påpekar
Anikó Wendler att det är bra om man som prefekt eller avdelningsftireståndare tar en runda och
kollar städning och brandsþdd nu inför soÍlmaren. Eventuellt kommer Anikó Wendler och
Carl Grey gå en informell skyddsrond under vecka 24 for att se att där inte finns något med stor
risk ute på avdelningama.

8.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det rapporterades sex stycken tillbud/arbetsskador under mötet och dessa gicks igenom.

9.

Informationfrånhuvudskyddsombudet
Carl Grey informerar om att den lokala sþddskommittén hade möte den 3 juni, det är många
studenter som vill veta hur det går intör terminsstart men ännu fînns inga besked att ge.

10.

Studentärende
Inga ärenden.

I

I

Meddelande
MSB har en ny föreskrift2020:l ersätter SÄFS 1998:7 (2000:3) Brandfarlig gas i lös behållare,
gäller fr.o.m. den I augusti.
Lunds universitets föreskrifter ftir farligt gods utbildning kommer, anmäl ert intresse i
Kompetensportalen.

Det har varit ett möte angående att ha en spillövning, en teoretisk och praktisk övning för de
som labbar. Nytt möte i höst.

Det har varit en l0-dygnsmätning av kvicksilver i utgående processvatten och värdena ser bra
ut; < 0,1 pg/l i9 dygn samt 0,5 ¡tg/l i I dygn.
Inställda sþddsronder- egen lokal sþddsrond inför semestern.
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till HT-20

Uppdatering av Krisgruppens telefonnummer. Ulf Luvö på Akademiska hus är kontaktad, han
uppdaterar hos SOS. På alla brandcentraler står telefonnummer till Akademiska hus, och när
man öppnar själva skåpet så står Krisgruppens telefonnummer där.

12.

Ovriga ärenden
Kemiteknik, Saltolås läckage av batterier. Detta ska felanmälas
och vid akut behov kontaktas väktare.

till LU-kortet vid Servicedesk

Mattias Alveteg undrar över nya tillstånd frir brandfarlig vara. Anikó Wendler kollar upp detta
med inspektörerna och återkommer i höst. Det diskuterades också om man ska ha ett tillstånd
ftir hela Kemicentrum eller som nu ftirdelat på tre olika institutioner.

Vid protokollet
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Anikó Wendler

Hansson.

