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PROTOKOLL HMS-KOMMITTEN
Diarienummer

Biologicentrum
Datum 2020-02-06

Protokoll Kommittén för Hälsa-, Miljöoch Säkerhet (HMS)
Närvaro
Närvarande ledmöter

Anders Brodin, ordförande, Ulf Arup, Biologiska museet, Maria
Hansson, CEC/MV, Dennis Hasselquist, Ekologihuset, Erling
Jirle, ST, Huvudskyddsombud, Alexander Kuzmin, BÖÖL, Johan
Ohlin, Fhv, Carl Sjökvist, protokollförare
Frånvarande ledamöter

Ann-Sofie Albrekt, SACO, Caroline Björnerås,
doktorandrepresentant, Ronald Kröger, Biologihuset, Ragnhild
Möller, Kansli N

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson
Mötet utser Ulf Arup att justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställes

§ 5 Föregående mötes protokoll
Protokollet gås igenom.
• Samordningsavtal mellan CEC och Biologiska
institutionen. Karin Hofvendahl fortsätter arbetet med
bistånd av Johan Ohlin och Erling Jirle.
• Allergi vid ACS. Utredning om orsakerna pågår.
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• SAM-uppföljning. Mötet kommer att ta upp frågan vid
nästa sammanträde.
Protokollet läggs till handlingarna

§ 6 Aktuella ärenden
• Psykosocial skyddsrond. Det gemensamma formuläret för
psykosocial skyddsrond diskuteras. Synpunkter på
formulärets utformning har inkommit och kommer att
framföras till institutionsledningen och fakulteten. Erling
Jirle kommer att ta upp synpunkterna i Lokala
skyddskommittén.
• Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara i Ekologihuset.
Alla uppgifter finns nu tillgängliga och ansökan kommer
att skickas in inom kort.
• Status för lackbox och ombyggnad vid ACS. Ulf Arup
informerar. Upphandling av lackboxen är slutförd.
Projektering av ombyggnad av ventilationen i zoologiska
labet är påbörjad.
• Erling Jirle informerar om att Strålskyddsinstitutet kräver
ledningsstruktur för strålskyddsarbete.

§ 7 Meddelanden och information från verksamheten
Arbetsskadetillbud med kolsyreis. Vid det aktuella tillfället
visade det sig att ventilationen var blockerad, vilket nu är
åtgärdat. Utredning om tillbudet kommer inom kort att tillställas
Arbetsmiljöverket. Information om korrekt hantering av
kolsyreis kommer att spridas.

§ 8 Nyheter från universitetsadministrationen
• Johan Ohlin informerar om medicinska kontroller vid
arbete på hög höjd. Föreskrifterna har ändrats och
förtydligats.
• Det varnas för falska inspektionsmeddelanden från
Arbetsmiljöverket
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§ 9 Information m.m. från studenterna
Alexander Kuzmin informerar om att psykosocial skyddsrond
har genomförts bland studenterna. Överlag är utfallet bra, men
en allmänt förekommande synpunkt är en generell brist på
studieplatser.

§ 10 Övrigt
Inget övrigt.

§ 11 Kommande sammanträde
Kommande sammanträde med HMS-kommittén. Torsdag den
28/5 2020 kl. 09.00 i Stora konferensrummet, A120,
Ekologihuset.

§ 12 Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Carl Sjökvist

Justeras

Ulf Arup

Anders Brodin, ordförande

