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§

Ärende
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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Sven Lidin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Punkten 7 Mattias Alveteg poängterar att det gäller svag-el.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Inget protokoll inrapporterat.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

5.1.

Karl-Erik Bergqvist informerar om att den larmade dörren ut mellan studentuppehållsrummet
Gallien och Nat.faks lunchrum är nu ändrad så att den inte larmar om någon missar att trycka på
knappen först.
Bristfälligt fakturaunderlag från AGA-gas, kontakt kommer att tas med upphandlingsenheten på
LU.
Sophie Manner utreder frågan angående labbrockshanteringen som t.ex. tvätt av labb-rockar.

5.2.
5.3.
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6.

Skyddsrondsprotokoll
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Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer.
Sven Lidin föreslår en angelägenhetsgrad på punkterna i skyddsrondsprotokollen.
7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Kemiteknik har ett rapporterat ärende, en medarbetare blev påcyklad på vägen till eller från
arbetet, tack vare cykelhjälm klarade personen sig undan med ömma fingrar och en spricka på
ett revben.

8.

Information från huvudskyddsombudet

8.1
8.2

Vid senaste mötet blev Carl Grey utsedd till huvudskyddsombud.
Carl Grey informerade om att det vid samma möte diskuterades angående hur skyddsronderna
skulle fungera och de kom fram till att det var bra om huvudskyddsombudet var med på dessa.

9.

Studentärenden
Inga ärenden rapporterades från studentrepresentanterna.

10.

Underrättelse från Länsstyrelsen om prövning enl. LSO
Underrättelsen diskuterades.
Johan Ohlin har rapporterat in våra farliga och besvärliga kemikalier till säkerhetschef
Per Gustavsson som sammanställer ett svar till Länsstyrelsen senast den 12 november.
Länsstyrelsen vill komma på ett besök, detta ska synkroniseras med ett besök på Fysicum.
Vid detta besök kommer även Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten syd medverka.

11.

Meddelande
Johan Ohlin avslutar sin anställning på Kemicentrum och börjar den 1 december sin nya tjänst
som arbetsmiljöingenjör på byggnadsenheten.

12.

Övriga ärende
Johan Ohlin har gjort en utvärdering av utrymningsövningen.
Utrymningen gick överlag snabbt och smidigt. Det samlades många studenter vid entréerna
istället för på uppsamlingsplatserna och många av studenterna trodde de att det var okej att
komma in igen så fort klockorna hade tystnat.
Studenternas kännedom om Kemicentrums plan för utrymning var i många fall bristfällig.
Frida Heskebeck föreslår att studenterna har årlig utbildning i utrymningsrutinerna i samband
med terminsstart. Frågan kommer tas vidare till studierektor Sophie Manner för utredning.
Ärendet tas upp under kommande HMS-möte.
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