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PROTOKOLL HMS-KOMMITTEN
Diarienummer
XXXXXXX
Biologicentrum
Datum 2021-02-02

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

Anders Brodin, ordförande, Ulf Arup, Biologiska museet, Niklas
Boke Olén, CEC, Yann Clough, CEC, Dennis Hasselquist,
Ekologihuset, Erling Jirle, ST, Huvudskyddsombud, Karin
Hofvendahl, CEC/MV, Ronald Kröger, Biologihuset, Ragnhild
Möller, Kansli N, Siri Samuelsson, Studeranderepresentant MV,
Carl Sjökvist, protokollförare
Frånvarande ledamöter

§1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson
Mötet utser Niklas Boke Olén att justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställes

§ 4 Föregående mötes protokoll
Protokollet gås igenom.
• Samordningsavtal mellan CEC och Biologiska
institutionen. Mer information önskas, men det har blivit
bättre.
• Allergi vid ACS. Ingen egentlig orsak har hittats.
Åtgärder pågår för att säkra arbetsmiljön.
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• Ombyggnad vid ACS. Pris på ombyggnaden har
inkommit och man avvaktar besked om storleken på
hyreshöjningen.
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Aktuella ärenden
• Anders Brodin tar upp frågan om vilka ledamöter det skall
finnas i HMS-kommittén. Doktorandråden tillfrågas om att
föreslå doktorandrepresentanter. CEC representeras av Karin
Hofvendahl med Yann Clough som ersättare samt Niklas
Boke Olén.
• Ronald Kröger går inom kort i pension. Det är önskvärt med
en ny representant från Biologihuset. Anders Brodin skickar
en förfrågan till aktuella enhetschefer.
• Handlingsplan för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Ragnhild Möller kommenterar handlingsplanen. Anders
Brodin påminner Joakim Nilsson om samordning av
gemensamma risker m.m. enligt handlingsplanen.
• Erling Jirle informerar.
• Tillstånd för brandfarlig vara. Arbete pågår för att
åtgärda villkorade brister i Ekologihuset. En
arbetsgrupp är inrättad för att arbeta med ansökan om
tillstånd för brandfarlig vara i Biologihuset.
• Det är dags för den årliga uppföljningen för SBA
(systematiskt brandskyddsarbete) och för SBA
gällande brandfarliga varor.
• Ventilationen i Ekologihuset kommer byggas om
under sommaren.
• Strålskyddsarbete pågår.
• Dispens för lasern i vindtunneln har gått ut, och ny
dispens kommer att sökas.
• Skyddsombuden kommer inom kort att utse nytt
huvudskyddsombud och ersättare för denne.
• Insamling av uppgifter till produktregistret pågår.

§ 6 Meddelanden och information från enheterna
• Arbetsskadetillbud. Trafikolycka med fältarbetande
doktorand. Inga skadade, tillbudet är anmält till AMV.
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• Covidsmitta på arbetet skall anmälas till AMV som allvarligt
tillbud.
• Ändring i HMS-kommitténs dagordning: punkt 6 delas upp i
två punkter: Arbetsskadetillbud och Skyddsrondsprotokoll.
• Alla skyddsronder är inställda tillsvidare p.g.a. coronaläget.
• Ragnhild Möller informerar:
• Arbete med enkäten för psykosocial skyddsrond
pågår. Enkäten planeras för utskick i mars.
• Tillgänglighetsarbete. Mallar för protokoll mm finns i
LU:s bildbank.

§ 7 Nyheter från universitetsadministrationen
• Laglista. Fortfarande inga nyheter om den webbaserade
versionen.
• Avtalet för Klara registret håller på att gå ut. En IT-tjänst har
upphandlats vilket gör att samma leverantör kan användas.
• En ny ordförande, Jimmie Christensson, har utsetts till
Centrala skyddskommittén.
• En ny suppleant, Jonathan Seaquist, har utsetts i Lokala
skyddskommittén.
• Ragnhild Möller framför ett förslag om att vi skulle kunna
bjuda in externa föredragshållare vid HMS-kommitténs
möten.

§ 8 Information från studenterna
Ingen information.

§ 9 Övrigt
Uppföljning av skyddsrondsprotokoll kommer att ske under
punkten Skyddsronder vid HMS-kommitténs möten.

§ 10 Kommande sammanträde
Kommande sammanträde med HMS-kommittén. Torsdag den
20/5 2021 kl. 09.00.

§ 11 Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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Vid protokollet

Carl Sjökvist

Justeras

Niklas Boke Olén

Anders Brodin, ordförande

