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PROTOKOLL HMS-KOMMITTEN 

Diarienummer  

 

Biologicentrum 

Datum 2019-09-19 

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

Närvaro 

Närvarande ledmöter 

Anders Brodin, ordförande, Ulf Arup, Biologiska museet, 

Dennis Hasselquist, Ekologihuset, Karin Hofvendahl, CEC/MV, 

Erling Jirle, ST, Huvudskyddsombud, Alexander Kuzmin, BÖÖL, 

Carl Sjökvist, protokollförare 

Frånvarande ledamöter 

Ann-Sofie Albrekt, SACO, Caroline Björnerås, 

doktorandrepresentant, Ronald Kröger, Biologihuset, Anne 

Link, Fhv, Ragnhild Möller, Kansli N, Johan Ohlin, Fhv 

§ 30 Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 31 Utseende av justeringsperson 

Mötet utser Erling Jirle att justera dagens protokoll. 

§ 32 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställes 

§ 33 Föregående mötes protokoll 

Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna 
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§ 34 Aktuella ärenden  

• Samordningsavtal mellan Biologiska institutionen och CEC 

diskuteras. Anders Brodin och Karin Hofvendahl tar fram ett 

förslag på avtal. 

• Erling Jirle lyfter frågan om samarbetsavtal mellan CEC och 

Geologiska institutionen. Karin Hofvendahl tar med sig 

frågan till CEC. 

• Erling Jirle informerar om arbetet med ansökan om tillstånd 

för brandfarlig vara samt om nya rutiner för att utse 

föreståndare för brandfarlig vara. 

§ 35 Meddelanden och information från verksamheten 

• Erling Jirle informerar om hur arbetet med årest 

skyddsronder fortskrider. 

• Erling Jirle informerar om ny AFS gällande … 

• Ulf Arup informerar om arbetet med att tillhandahålla 

skyddad miljö vid arbete med arsenikbemängda preparat. 

• Tillbud. Inbrott i Biologihus C. instruktion skall lämnas 

till väktare att informera om vidtagna åtgärder genom 

anslag på lämplig plats. 

§ 36 Information m.m. från studenterna 

Ingen aktuell information. 

§ 37 Nyheter från universitetsadministrationen 

• Erling Jirle informerar från Lokala skyddskommittén. 

Viss osäkerhet har rått om var tillbudsanmälan skall 

sändas. Blankettens framsida visar tydligt hur anmälan 

skall distribueras. 

• Lokala skyddskommittén kommer i oktober att ha en 

workshop tillsammans med LTH gällande gemensamma 

institutioner. 

• Ulf Arup meddela att samtal pågår om utarbetande av 

insatsplaner för ACS och Biologiska institutionen. 
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§ 38 Övrigt 

• TBE-vaccinationer. Karin Hofvendahl meddelar att 

verksamheten skall stå för kostnaden när behov av 

vaccinations finns. 

• CEC har utsett nytt skyddsombud, Niklas Boke-Olén med 

ställföreträdare Wilhelm May. 

• CEC har fortsatta problem med tillgång till 

kontorslokaler. 

§ 39 Kommande sammanträden 

Kommande sammanträde med HMS-kommittén. Torsdag den 

14/11 2019 kl. 09.00 i Stora konferensrummet, A120, 

Ekologihuset. 

§ 40 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Erling Jirle 

Anders Brodin, ordförande 
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