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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Astrid Martinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Punkten 11.1 Informationsdisken för Kemicentrum har fått sitt bråklarm installerat.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Inget protokoll inrapporterat.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

5.1.

Samordningsansvarig för brandfarlig vara är Sven Lidin.
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5.2.

Hyreskontrakt för hus 1är uppsagt för att man ska kunna förhandla hyran och få ner kostnaderna
därav är biblioteksflytten satt på vänt men förhoppningsvis ska ombyggnaden kunna påbörjas i
början av 2017 och beräknas isåfall vara klart till sommaren 2017.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer.
Johan Ohlin informerade om att Första hjälpen-stationerna i studenternas uppehållsrum fylls på
vid behov, påfyllning hämtas i Informationsdisken.
Fokusområde för höstterminens skyddsronder bestämdes till laboratoriehygien.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Mattias Alveteg rapporterar om en incident på Kemiteknik. Incidenten rör felaktig in koppling
av el-utrustning. Ingen personskada.

8.

Studentärenden

8.1

Frida Heskebeck från K-sektionen undrar om dörren ut mellan Gallien och Nat.faks lunchrum
måste vara larmad? Man behöver trycka på en knapp först innan man drar upp den dörren men
då det ofta missas att trycka på knappen så ljuder larmet många gånger om dagen och detta
upplevs störande. Karl-Erik Bergquist tar upp ärendet på Husstyrelsens möte.
Inga övriga ärenden rapporteras från studentrepresentanterna.

9.

Meddelande

9.1

Jenny Sjöberg från LU-bygg har avslutat sin anställning som arbetsmiljöingenjör och tjänsten är
för närvarande vakant.

9.2

Tillstånd för brandfarlig vara är nu klart för KILU och vi har fått ett avtal på 6 år. Kemiteknik
har även de fått sitt avtal förlängt. Det finns dock villkor och det ska göras en riskutredning där
man bedömer spridning av brandfarliga ångor vid ventilationsavbrott och behov av ett
indikeringssystem. Johan Ohlin och Karl-Erik Bergquist jobbar med detta och riskutredningen
ska vara klar i november, till detta har de hjälp av en brandkonsult.

9.3

Miljöhandlingsplan för Lunds universitet 2017-2019, LU-rektorsråd har tagit fram punkter
varav en viktig punkt är kemikalier.
Johan Ohlin är involverad i projektgruppen.

9.4

Mall för egenkontroll brandskydd uppdateras av LU-bygg. När detta är klart bör alla
brandskyddsansvariga samlas och samordna brandskyddsarbetet.
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Utrymningsövning kommer att ske under vecka 42 och kommer denna gång att avse hela
Kemicentrum. Johan Ohlin och Karl-Erik Bergquist planerar för denna.. Räddningstjänsten syd
är inbjudna att delta. Det jobbas också vidare med SMS-kommunikationen.

10.

Övriga ärenden
Ulla Jeppsson-Wistrand meddelar att det för tillfället inte finns något huvudskyddsombud men
att skyddsombuden träffas för möte i nästa vecka.
Karl-Erik Bergquist tar upp diskussionen om beredskapsperson för verksamheten. Enligt
Förvaltningsrättens dom ska en insatsplan vara upprättad tillsammans med R-syd innan den 31
januari 2017.
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