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Närvarande ledamöter: 
Anders Brodin, ordförande 
Teresa Hankala-Janiec, SACO 
Dennis Hasselquist, Ekologihuset 
Rasmus Johansson BÖÖL 
Ronald Kröger, Biologihuset 
Tina Nilsson, Kansli N 
Maria Hansson, CEC/MV 
Sigvard Svensson, Biologiska museerna 
Carl Sjökvist, sekreterare 
 
Övriga närvarande: 
Olle Jernberg, LU-Byggnad 
Anne Link, FHV 
 

Frånvarande ledamöter: 
Erling Jirle, OFR/S, Huvudskyddsombud 

§ 1 Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Utseende av justeringsperson Mötet utser Ronald Kröger att justera dagens 
protokoll. 
 

§ 3 Fastställande av dagordningen Under övrigt tas upp: HMS-kommitténs status 
samt CMR, cancerogena, mutagena och 
reproduktionsstörande ämnen. 
Dagordningen fastställs i övrigt. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll Protokollet gås igenom. 
• Fältstation Aneboda. Anders Brodin 

tillfrågar enhetschefen om 
beredskapsplan för olyckor har 
upprättats. 

• Föreståndare för brandfarlig vara: 
Samtliga föreståndare är nu utsedda. 

• Arbetsskadeanmälan för bilolycka. 
Anmälan är nu gjord. 

• Arbetsmiljöplan. Förslag till ny 
arbetsmiljöplan finns nu hos prefekten 
för synpunkter. 

• Den psykosociala skyddsronden är nu 
genomförd. 
 

• Föreståndare för brandfarlig vara på 
Arkivcentrum Syd bör utses bland 
personalen där. 
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§ 5 Aktuella ärenden • Företagshälsovården håller på uppdrag 

av Sektion personal stressutbildning för 
chefer med personalansvar. Nästa 
tillfälle ges den 26/3 (för N-fakulteten). 
Gensvaret har varit dåligt och 
information om utbildningen bör spridas 
bättre. Anders Brodin ser till att 
informationen når enhetscheferna. 

• Riskbedömning för individer skall 
skickas till Företagshälsovården av 
enhetscheferna. Blankett finns på 
Företagshälsovården hemsida. 

• Fallskydd för foderintag vid djurhusen 
kommer att installeras av Akademiska 
hus. 
 

§ 6 Information från enheterna Inga nya fall av arbetsskador eller tillbud. 
Anders Brodin informerar om utfallet av den 
psykosociala skyddsronden. Arbetsmiljö och 
trivsel bedöms i stort vara god. Vikten av positiv 
återkoppling till medarbetarna betonas. Vissa 
justeringar av frågeställningarna kommer att ske 
till nästa enkät. 
Diskussion pågår om framtida utbyggnad av 
Arkivcentrum Syd. 
 

§ 7 Information från studenterna Det finns synpunkter på ojämn temperatur i 
Tundran. 
 

§ 8 Information från 
universitetsadministrationen och andra 
myndigheter 

Olle Jernberg redogör för Centrala 
skyddskommitténs senaste protokoll. 
Nya regler gällande brandfarlig vara finns på 
hemsidan för MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) 
 

§ 8 Kommande sammanträde Nästa sammanträde med HMS-kommittén 
kommer att äga rum den 8 maj kl. 09.00. 
 

§ 9 Övrigt CMR-ämnen. Anders Brodin informerar. Det 
skall finnas register över de personer som 
arbetar med CMR-ämnen (Cancerogena, 
mutagena och reproduktionsstörande) 
 

§ 10 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
Carl Sjökvist 
 
Justeras 
 
 
Anders Brodin Ronald Kröger 


