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PROTOKOLL HMS-KOMMITTEN 

Diarienummer  

 

Biologicentrum 

Datum 2019-04-03 

Protokoll Kommittén för Hälsa-, Miljö- 
och Säkerhet (HMS) 

Närvaro 

Närvarande ledmöter 

Anders Brodin, ordförande, Ulf Arup, Biologiska museet, 

Caroline Björnerås, doktorandrepresentant, Erling Jirle, ST, 

Huvudskyddsombud, Karin Hofvendahl, CEC/MV, Ragnhild 

Möller, Kansli N, Johan Ohlin, Fhv, Carl Sjökvist, 

protokollförare 

Frånvarande ledamöter 

Ann-Sofie Albrekt, SACO, Dennis Hasselquist, Ekologihuset, 

Ronald Kröger, Biologihuset, Anne Link, Fhv 

10 Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 11 Utseende av justeringsperson 

Mötet utser Ulf Arup att justera dagens protokoll. 

§ 12 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställes 

§ 13 Föregående mötes protokoll 

Protokollet gås igenom.  

• Upphandling av webbaserat verktyg för Laglistan pågår 

fortfarande. Frågan bör lyftas till Lokala 

skyddskommittén. 

• Utrymningsskyltar. Skyltarna är färdigställda. 



Sida 2 av 4 

 

 

 

 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 14 Aktuella ärenden  

• Karin Hofvendahl meddelar att personalen i det rum på 

bottenvåningen i Ekologihuset som utsattes för inbrott har 

flyttat till andra lokaler, då man kände sig otrygga. 

• CEC är mycket trångbodda, vilket är ett stort problem. CEC 

har gjort en riskanalys med anledning av detta. Ragnhild 

Möller tar med sig frågan till fakulteten. Även Biologiska 

institutionen är trångbodda. HSM-kommittén uppmanar till 

ytterligare rensning av förråd. 

• Anders Brodin informerar om HMS-AU:s senaste möte 

• Utnyttjande av vilrum. Tillsyn skall, enligt Ragnhild 

Möller, ske av medarbetare eller chef. 

• Fråga om sjukskrivning utan att meddela verksamheten 

diskuteras. Vilka regler finns det? Ragnhild Möller tar 

med sig frågan till fakulteten. 

• Ragnhild Möller tog upp frågan att det bör finnas en 

uppgiftsfördelning mellan HMS och HMS-AU 

• Ulf Arup informerar om planerad utbyggnad vid 

Arkivcentrum Syd. Kostnaden är väldigt stor, och diskussion 

pågår om hur man går vidare. 

• Mötet diskuterar labbrocksanvändning vid institutionen. Inga 

centrala direktiv finns, men HMS-kommittén rekommenderar 

en generell regel att labbrock alltid skall användas vid arbete 

i labb. 

• Johan Ohlin tar upp frågan om ritningsgranskning vid 

ombyggnad av labblokaler. 

• Ulf Arup informerar om att en insatsplan till 

räddningstjänsten för ACS är under utarbetande. 

§ 15 Meddelanden och information från enheterna 

• En fallolycka har inträffat vid ACS med ryggskada som följd. 

• Erling Jirle informerar om vindtunnelbranden. Händelsen är 

anmäld till Arbetsmiljöverket, som också avslutat ärendet. 

• Inbrott i Ekologihuset. En olycksfallsanmälan har upprättats. 
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§ 16 Nyheter från universitetsadministrationen 

• Erling Jirle informerar om nyhetsbrevet som skickats ut från 

LU-Byggnad. Alla enhetschefer, skyddsombud m.fl. har fått 

nyhetsbrevet. 

• Johan Ohlin informerar om en inkommen remiss angående 

föreskrifter för arbetsplatsers utformning samt en remiss 

angående reglering av arbetsmiljön vid hemarbete. 

Arbetsgivaren föreslås inte längre ansvara för arbetsmiljön 

hemma. 

• Erling Jirle informerar om Lokala skyddskommitténs förslag 

om en universitetsgemensam enkät för psykosocial 

skyddsrond. 

• Anders Brodin undersöker hur enhetscheferna agerat efter det 

att den psykosociala skyddsronden presenterats. 

• Ragnhild Möller efterlyser en punkt i dagordningen som 

gäller studenterna. Punkten läggs till i dagordningen till nästa 

möte. 

• Caroline Björnerås informerar om att ett 

doktorandskyddsombud kommer att utses på fakultetsnivå. 

§ 17 Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde med HMS-kommittén. Onsdag den 

13/6 2019 kl. 09.00 i Stora konferensrummet, A120, 

Ekologihuset. 

§ 18 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 
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Justeras 

Ulf Arup 

Anders Brodin, ordförande 
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