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Ärende
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1.

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Carl Grey att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Protokollet gicks igenom och informationen noterades.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

5.1.

Räddningstjänsten Syd har besökt verksamheten. De följer upp hur vi arbetar med villkoren
angivna i de tillstånd för brandfarlig vara som har meddelats. Ett villkor är att riskutredning
avseende spridning av brännbar atmosfär skall utföras.
Länsstyrelsen utreder om verksamheten på Kemicentrum skall klassas som farlig verksamhet,
De har tillsammans med miljöförvaltning och Räddningstjänsten Syd besökt Kemicentrum.

5.2.
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6.

Skyddsrondsprotokoll
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Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer.
Höstens skyddsronder har just avslutats, alla protokoll har inte inkommit.
Från Kemiteknik gicks vårens protokoll igenom, punkten angående gascentralen som sitter nära
EX-zon diskuterades särskilt. Detta är inte den enda avdelningen som har det, därför
diskuterades att man eventuellt skulle åtgärda alla vid ett och samma tillfälle. HMS-kommittén
föreslår att detta tas upp för beslut i Husstyrelsen.
Dragskåp var ej funktionskontrollerat, bör inte kunna uppstå då vi har avtal med företag som
kollar detta. Tommy Ljungdell har listor på alla dragskåp.
Strandmöllan gastuber, bör inte vara med i protokollen då det inte är specifikt Strandmöllan som
det är fel på.
7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Livsmedelsteknik har ett rapporterat ärende, en medarbetare glömmer en bägare med kokande
beredning på en värmeplatta i ett labb när han är färdig för dagen och går hem. Bägaren kokar
torrt, rök utvecklas som sprider sig. Röken sätter igång brandvarnaren i korridoren utanför.
Räddningstjänsten får larmet, kommer hit, går in i labbet och hittar plattan med bägaren, stänger
av plattan och lyfter bort bägaren. Inga personskador men en del sot-spridning i lokalen.
Det diskuterades i generella termer angående att sätta timer på kokplattor. Sven Lidin föreslår
en förankring med prefekten om man ska uppvärmning under längre tid. Sven Lidin och
Karl-Erik Bergquist tar en dialog med Ola Wendt på CAS då han har mycket erfarenhet av
experiment som kräver uppvärmning under lång tid. De återkommer med besked vid nästa
HMS-möte.

8.

Information från huvudskyddsombudet

8.1

Carl Grey informerar om att det kommer vara skyddsombudsmöte i vecka 50 då alla
skyddsronder är avklarade. Det kommer bland annat diskuteras angående prioritering av punkter
i skyddsrondprotokollen.
Carl Grey informerade om att det vid skyddsronderna har framkommit att många avdelningar
kan bli bättre på labbhygien.

8.2

9.

Studentärenden
Nedim Krcic från KERUB informerar om att det har upplevts mycket trångt vid labbarna i
KEMA01 och berättar att det upplevs som osäkert för studenterna. Frågan tas vidare till
studierektor Sophie Manner för utredning.
Inga andra ärenden rapporterades från studentrepresentanterna.

LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
HMS-kommittén

§

Ärende
Beslut

10.

Meddelande
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Frida Heskebeck meddelar att K-sektionen har ett nytt studerandeskyddsombud, Linnea
Gustafsson.
Astrid Martinsson meddelar att W-sektionen har ett nytt studerandeskyddsombud, Christoffer
Orinius.
Jörgen Nilsson meddelar att tjänsten som arbetsmiljösamordnare är utannonserad.
11.

Övriga ärende
Johan Ohlin informerar om att det ligger en remiss av miljöhandlingsplan ute.
11 november – 16 december remissrunda om miljöarbetet. Sven Lidin meddelar att han har
skickat ut detta till alla avdelningsföreståndare på Kemicentrum.
Studeranderepresentanterna påpekar att de ej har delgivits någon information men Johan Ohlin
informerar om att studenterna också har möjlighet att yttra sig.
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