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PROTOKOLL HMS-KOMMITTÉN
Diarienummer
XXXXXXX
Biologicentrum
Datum 2021-09-23

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

Anders Brodin, ordförande, Ulf Arup, Biologiska museet, Erling
Jirle, ST, Huvudskyddsombud, Karin Hofvendahl, CEC,
Ragnhild Möller, Arbetsmiljösamordnare, N-fak, Henrik Wendel
Intendent, Wilhelm May skyddsombud CEC, Eric Warrant
Biologihuset, Dennis Hasselquist, Ekologihuset.
Frånvarande ledamöter

Ann-Sofie Albrekt, SACO

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson
Mötet utser Wilhelm May att justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställes.

§ 4 Föregående mötes protokoll
Protokollet gicks igenom. Men detta protokoll blev aldrig
justerat och underskrivet. Ett par smärre anmärkningar på
protokollet lades till, sedan skickas det för underskrifter och till
diarieföring.
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§ 5 Aktuella ärenden
• Ragnhild tog upp OSA-enkäten (Organisatorisk och social
arbetsmiljöenkät) och hur man ska gå vidare med den och det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Ragnhild informerade också
om två fokusfrågor i Lokala skyddskommittén på N-fak;
Aktuella arbets- och studiemiljöfrågor, t.ex. särskilda
studieplatser för studenter, och förebyggande och
hälsofrämjande insatser.
• Centrala skyddskommittén: Nytt ledningssystem för
brandskydd har varit ute på remiss. HMS-K ska försöka ge
ett gemensamt remissvar (Henrik och Ulf). Fokusområde 1
hos CSK: Sjukfrånvarostatistik. Fokusområde 2: Chefers
beredskap. Fokusområde 3: Organisatorisk och social
arbetsmiljö.
• Karin H. tog upp frågan om återgång till arbetsplatsen och
hur det ska genomföras; Hur organiserar man återgången och
vem har ansvaret? Hur gör man om det är jättetrångt i
lunchrummet? Efter jul kommer CEC få in mer personal, så
då kommer det återigen att bli brist på arbetsplatser och ännu
mer trångbott än det är nu.
• Museets ombyggnad av ventilationen för att kunna arbeta i
våtsamlingen. Erling redogjorde för försök att få
arbetsmiljöverket att besöka ACS, de olika diskussioner som
förts på olika nivåer inom universitetet. Ärendet diskuterades
livligt. HMS-K efterlyser en risk- och konsekvensanalys för
stängning av våtsamlingen. Prefekten bör ta tag i detta och
det behövs ett skriftligt beslut exakt vad som gäller med
arbete i våtsamlingen, och det behövs en dialog angående
underlag för eventuell stängning och möjligheterna att få in
externa medel.
• Ventilationsombyggnad. Erling redogjorde för projektet, som
rullar på, med stängning av halva Ekologihuset sommaren
2022 resp. 2023. En detaljerarad rumsförteckning har gjorts
och evakueringsrum dit man kan flytta tillfälligt planeras
efterhand.
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• Kylvattenledning från Kemicentrum. Erling redogjorde:
Upphandling pågår, grävningar beräknas startas till vintern
2021/2022.
• Tillstånd att hantera brandfarlig vara. Erling sammanfattade:
Ekologihusets ansökan godkändes hösten 2020, och i princip
alla villkor för godkännandet har åtgärdats. Biologihuset har
lämnat in sin ansökan, och nyligen haft inspektion, med få
anmärkningar, så godkännande förväntas i höst. Museet har
lämnat in sin ansökan och fått den godkänd. Så läget är bra.
• Insatsplan för Ekologihuset: Isabel Hedvall från LU Byggnad
och Erling har gjort den klar och lämnat in den för flera
månader sedan, men Räddningstjänst Syd har inte hört av sig
ännu.

§ 6 Information om arbetsskadetillbud
• Tillbud: De nya toaletterna i Biologihuset går fortfarande i
baklås. Hyresvärden bör åtgärda detta, kanske byta ut låsen.
• Arbetsplatsolycka: Erling redogjorde för denna olycka, som
rör en städerska från Serviceenheten, på Biologibiblioteket,
som numera ligger inom fakultetens skyddsområde, men
ligger inbäddat i skyddsområde Biologicentrum. Erling
bevakar och ska se till att det görs anmälan, när det går att få
tag på de berörda, har inte varit möjligt ännu pga
sjukskrivning.

§ 7 Information om skyddsrondsprotokoll och
psykosocial hälsa
• Ragnhild redogjorde för SAM, nationellt och lokalt. Hög
arbetsbelastning är ett jätteproblem, med uppåt 700 dödsfall
per år nationellt, jämfört med dödsolyckor, som ligger på ca
60.
• Svarsfrekvensen på OSA-enkäten är ca 60% på Biologi och
CEC. LSK vill gärna ha in redogörelser hur enheterna har
jobbat med resultaten; vilka frågor har man plockat ut att
jobba vidare med, handlingsplaner, workshops etc. Ragnhild
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uppmanades att skriva ihop något om ovanstående så att det
kan skickas ut till enhetscheferna för uppföljning.
• Erling har skickat ut påminnelser om skyddsronder till alla
ansvariga chefer och för ett excelark med genomförda ronder
inklusive diarienummer.

§ 8 Nyheter från universitetsadministrationen och
andra myndigheter
• När det gäller Nyhetsbrev från LU Byggnad har det blivit
försenat i höst, men är på gång.
• Inga nya AFS:ar från Arbetsmiljöverket har publicerats 2021.

§ 9 Information från studenterna
Ingen studeranderepresentant var närvarande.

§ 10 Övriga frågor
Inga.

§ 11 Kommande sammanträde
Torsdag den 2 dec 2021 kl. 09.00 i Stora konferensrummet,
A120, Ekologihuset.

§ 12 Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Detta var Anders
sista möte, nästa möte tar Henrik över som ordförande.

Vid protokollet

Erling Jirle

Justeras

Wilhelm May, justeringsperson
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Anders Brodin, ordförande

