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B i o l o g i ce n t ru m
K o m m i t t é n f ö r H ä l s a - M i l jö - o c h S ä k e rh e t ( H M S)

Närvarande ledamöter:
Anders Brodin, ordförande
Caroline Björnerås,
doktorandrepresentant
Teresa Hankala-Janiec, SACO
Maria Hansson, CEC/MV
Dennis Hasselquist, Ekologihuset
Ronald Kröger, Biologihuset
Arvid Lindh, BÖÖL
Ragnhild Möller, Kansli N
Carl Sjökvist, sekreterare
Sigvard Svensson, Biologiska
museet

Frånvarande ledamöter:
Erling Jirle, OFR/S, Huvudskyddsombud
Anne Link, Fhv

Övriga närvarande:
Monica Wendel, SACO-S
§ 11 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 12 Utseende av justeringsperson

Mötet utser Maria Hansson att justera dagens protokoll.

§ 13 Fastställande av
dagordningen
§ 14 Föregående mötes protokoll

Dagordningen fastställes

§ 15 Aktuella ärenden

Protokollet gås igenom.
• Regler för minderårigas vistelse i lokalerna. Arbetet med
instruktionen har avstannat.
• Räddningstjänsten har genomfört tillsyn vid
Arkivcentrum Syd med anledning av ansökan om
tillstånd för brandfarlig. Tillstånd har beviljats.
• Störande ljud i Ekologihusets källare har åtgärdats.
•

•
•

•

Hjärtstartare. Carl Sjökvist informerar. Hjärtstartare har
inköpts, en till Ekologihuset och en till Biologihuset.
Carl Sjökvist beställer utbildning.
Dragskåp. Ytterligare en offert för uppgradering av
dragskåpen har begärts in.
Riskbedömningskurs. Anders Brodin informerar. Jenny
Sjöberg kommer att hålla en workshop för enhetschefer
m.fl. Monica Wendel tar med sig frågan om fler
arbetsmiljöutbildningar till Centrala skyddskommittén.
Psykosocial skyddsrond för studenter. Arvid Lindh
informerar om kårens arbete med psykosociala
skyddsronder för studenter. Ragnhild Möller informerar
om en genomförd undersökning genom studentombudet.
Maria Hansson meddelar att CEC kommer att skicka ut

Protokoll
2015-10-15

•
•

2

en enkät inom kort.
Ny psykosocial skyddsrond vid Biologiska institutionen
kommer att ske i november-december.
Tillsyn från Räddningstjänsten har genomförts vid
Biologiska institutionen, och i samband med detta har
Biologihuset fått godkänt tillstånd för brandfarlig vara.

§ 16 Meddelanden och
information från enheterna

Inga arbetsskadetillbud har förekommit vid institutionen sedan
förra mötet. Inga nya skyddsronder har genomförts.

§ 17 Nyheter från
universitetsadministrationen

Anders Brodin informerar om nyhetsbrev gällande
arbetsmiljöfrågor sammanställt av Erling Jirle. Nyhetsbrevet från
universitetet centralt finns under adressen:
https://lu.app.box.com/s/i2ohgijh0wpa69qjbuf0xr3vx4xlupw4

§ 18 Kommande sammanträde

Kommande sammanträden med HMS-kommittén. Torsdag 21/1
kl. 09.00, samt torsdag den 7/4 kl. 09.00 i Stora
konferensrummet, A120, Ekologihuset.

§ 19 Övrigt

•

•

§ 20 Sammanträdet avslutas

Laglista. Ragnhild Möller meddelar att arbete med en
laglista pågår på central nivå. Vi avvaktar resultatet av
detta arbete.
Länsstyrelsen har genomfört en inspektion på Akvatisk
ekologi. De brister som framkommit kommer att
åtgärdas snarast.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Carl Sjökvist
Justeras

Anders Brodin

Maria Hansson

