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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Yvonne Granfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Punkten 11 Kemisk Fysik fått sitt tillstånd godkänt för hantering av B-kemikalie.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Protokollet gicks igenom och informationen noterades.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

5.1.
5.2.

Ombyggnad av biblioteket: man väntar på prisuppgifter från Akademiska Hus.
Larm vid ventilationsbortfall i hus 2 och 5 skall utlösa utrymningslarm. Frågan utreds av AH.
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Skyddsrondsprotokoll
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Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer. Sven Lidin
poängterade att skyddsronderna är en service till verksamheterna. Den generella
säkerhetskulturen måste förbättras. Önskvärt är att tydliggöra nyttan med skyddsronderna.
Avdelningsföreståndarna måste ta ansvar och ta en aktiv del i skyddsronden. Karl-Erik
Bergquist konstaterade att det råder stor skillnad i attityden till regler och föreskrifter, här gäller
det att få alla på banan. Yvonne Granfeldt och Mattias Alveteg upplever att gehöret för
skyddsarbetet har blivit bättre de senaste åren, speciellt yngre studenter har ett ökat intresse.
Ulla Jeppson påpekar att det råder stor skillnad på avdelningsföreståndarnas inställning till
skyddsarbetet, här finns det en del för prefekterna att arbeta med.
Fokusområde för höstterminens skyddsronder bestäms på nästa HMS. Två förslag från Johan
Ohlin är: felaktig förvaring/förrådställning i laboratoriemiljön alternativt jobba vidare med
laboratoriehygien.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Summering av tillbud under vårterminen. De flesta tillbud är skärskador av glas. Ett tillbud har
skett där personal stuckit sig på en kanyl vid hantering/lastning av sopsäck. Införandet av
transparenta sopsäckar har fallit mycket väl ut, personal som hämtar säckarna på avdelningarna
har instruerats att neka säckar med tveksamt innehåll. Johan Ohlin kommer att instruera
opphämtande personal att vägra ta emot säckar med tveksamt innehåll.

8.

Studentärenden

8.1

Studenterna oroliga över att bli utan uppehållsrum under ombyggnaden. Enligt Jörgen Nilsson
så börjar man göra vid den östra delen av Kemicentrum där studenterna ska vara.

8.2.

Man städar i studenternas uppehållsrum vid lunchdags när det är som mest folk där vilket skapar
onödig trängsel. Jörgen Nilsson ska ta upp det med städpersonalen.
Inga övriga ärenden rapporteras från studentrepresentanterna.

9.

Diskussion om RSYD:s förslag om tillstånd för KILU
Hus 2 och Hus 5 saknar utrymningslarm vid ventilationsbortfall.
Rutiner/kontroller/åtgärder diskuterades. Johan Ohlin och Karl-Erik Bergquist arbetar vidare
med det och återkommer längre fram.
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10.

Meddelande
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Inspektionsrapport för Livsmedelsteknik från Miljöförvaltningen: Generellt sett så var beskedet
från miljöförvaltningen att det var bra ordning och rutiner.
Inspektionsrapport för Kemiteknik från Miljöförvaltningen: Generellt sett så var beskedet från
miljöförvaltningen att det var bra ordning och rutiner, några mindre punkter ska åtgärdas.

11.

Övriga ärenden

11.1 Christopher Hirst har initierat ett ärende gällande trygghetsskapande åtgärder i
informationsdisken för Kemicentrum. Trygghetsskapande åtgärd som önskas är larmknapp
(bråklarm) kopplat till väktare. HMS-kommittén diskuterade saken och enas om denna
funktionalitet är önskvärd och bör installeras. Viktigt att det är klart innan semestrarna i sommar
då det endast finns en person närvarande på avdelningen. Säkerhetsavdelningen skall presentera
en lösning som förhoppningsvis kan tas i drift innan sommarledigheterna. HMS-kommittén
önskar ett skyndsamt beslut för detta larm under nästa husstyrelsemöte.
11.2 Christopher Hirst återrapporterar angående strålningsrapporter för personer som jobbar med
strålkällor. Det är varje verksamhetsansvarig att spara dessa papper på lämpligt sätt.
Christopher Hirst tackade för sig, han slutar nu sin anställning.
11.3 Karl-Erik Bergquist vill att man ändrar reglerna så att man får använda vattenkylning istället för
cirkulationspump vid återloppskokning av lösningsmedel. HMS-kommittén diskuterade saken
och tycker att det är en bra förändring och uppdrar åt Johan Ohlin att uppdatera de generella
säkerhetsanvisningarna i detta avseende.
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