
HMS-kommittén för Fysiska institutionen, Institutionen
för astronomi och teoretisk fysik, samt LU Service

Protokoll från sammanträde torsdagen den 2 okt 2014
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Knut Deppert (ordf.)
Leif Lönnblad
Bo Söderberg (sekr.)
Eva .Jurlander
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Mattias Richter
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Olle Jernberg
Ingrid Ekelund
Gunilla Thylander

Fysiska inst
Astronomi & Teoretisk fysik
Teoretisk fysik
oFR/S
Fysiska inst. & Astronomi
Huvudskyddsombud
LTH
LU Byggnad
FHV
Kansli N

1. Mötet öppnas

2. Yal av justeringsperson
Gunilla Thylander utsågs att justera protokollet

3. Meddelanden
LL tog upp inbjudan (fr Lennart Nordborg och Pernilla Krist) till halvdags works-
hop med anledning av den nya arbetsmiljöorganisationen. (10/10 f.m. alt. 15110
e.m.). Gäller prefekter och andra med arbetsmiljöansvar.

4. Tid och plats för nästa sammanträde (Obs! Protokollet gäller som kal-
lelse!)
Torsdag dcn 29 januari kl 13:15, prcl. i Univcrsum på Kansli N.

5. Protokoll från föregående sammanträde
Gicks igenom u.a.

6. Centrala skyddskommitténs protokoll
OJ tog upp några punkter därifrån:

o Den administrativa arbetsbelastningen vid t.ex. Fysicum ska utredas vid re-
sp. fakultet i samråd med FHV.
(I samband med detta diskuterade vi oklarheten i vilka uppgifter som till-
kommer HMS-kommittéerna, och tog upp tungroddheten hos LU:s administ-
rationsportaler för diarieföring, arkivering, inköp, mm.)

o Andréas Lundin anställd fr o m 20 rnars vid sekt. personal som omställningssamordnare
(OJ informerade om att trygghetsavtal nu ersatts av omställningsavtal, och
om syftet med omställningspengar.)
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o Det nya strålskyddsdokumentet kommer i engelsk översättning i slutet av
månaden.

. Ny arbetsmiljöpolicy - dekanernas roll?

o Webbsajt under omarbetning.

o Skyddsområdesindelningen: N{edicon Village (BMC,Immunteknologi och Övrig
verksamhet) tre delar, ett skyddsombud.

o Utbildning för nya skyddsombud 8/12.

Håir togs också upp lite annat till diskussion:

o LL påminde om existensen av LTH:s ralsystem Webropol, som kan utnyttjas
vid valsituationer.

o IE informerade om att det nu finns instruktioner för inköp av hjärtstartate,
och om hjärtsäker arbetsplats (treminutersmåI, rutiner och beredskap, kun-
skap om kompetens för och placering av hjärtstartare.)

o KD tog upp en diskussion ang. dispens för laserpekare från strålskyddslagen.

o Studerandeskyddsutbildning 77 170.

7. Studentfrågor

8. Nyheter från myndigheter

9. Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor
- GK: Omflyttningen på Fysicum kombineras med upprustning (trädörrar ersätts
med metalldito, belysning byts ut).
- IE påminde om fördelarna med att anlita ergonomer från början.

- LL: Teoretisk fysiks flytt genomförd utan problem.

- EJ: Astrotornet ska tömmas och källarlokaler uthyras.

10. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och till-
bud
- KD: Diskuterades bristande info vid falska klorgaslarmel2glg (och i viss mån
8/9), med stor utryckning från räddningtjánst och media (SDS).

- BS: Incident på Teoretisk fysik, då en anställd under nå,gra sekunder tuppade
av cftcr att ha rcst sig för snabbt.

- OJ: Incident med rredfallande innertak i hiss i hus K.
- OJ: Incident med bristfällig strömförreglare Lros FTF.

11. Rapporterade skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgångar.
- GT: Otillräcklig ventilation i Molekylen.
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12. Uppföljning av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Nya SAI\4-målen ska "br¡rbas ned" i r.erksamheten.

13. Aktuell situation betr. arbetsorganisation och arbetsbelastning

14. övriga frågor
- LU service med Mediatryck: De verkar ha valt att ingå i förvaltningens HMS-
kommitté, och bör därrned strykas från vår.

- IE: FHV har f.n. begränsade resurser pga läkarvakanser.

15. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordf. signatur Justeras:

tu
Bo Söderberg eppert
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