
HMS-kommittén för Astronomi, Fysik, Teoretisk fysik och
LU Service, Lunds Universitet

Protokoll fr̊an sammanträde fredagen den 21 jan 2011

Närvarande: Claes Fahlander (ordf.) Fysiska inst.
Dan Sjöholm LU service
Knut Deppert Fysiska inst.
Leif Magnusson Fysiska inst.
Eva Jurlander TCO-S
Bo Söderberg (tf. sekr.) Teoretisk fysik
Mats Cederwall SACO-S
Maria Nilsson LU byggnad
Åsa Gustafson LU byggnad
Ingrid Ekelund Företagshälsov̊arden

1. Mötet öppnas

2. Val av sekreterare och justeringsperson
Ständig sekreterare Torbjörn W. g̊ar i pension (ny representant för astronomi ska
utses). Bosse S. uts̊ags som tillfällig sekreterare, och Eva J. valdes till justerings-
person.

3. Meddelanden/information/nyheter

• Åsa, Ingrid och Maria presenterade olika nyheter ang. arbetsmiljöarbetet vid
LU, och berättade bl.a. om:
- lagstiftning ang. medicinsk kontroll;
- miljöchef saknas ännu;
- broschyr om LU:s nya arbetsmiljöpolicy,
- återbrukstorget (www.lu.se/miljoe);
- varje inst. SKA ha handlingsplan:
- mer betoning av psykosociala aspekter, och av studenter.
- ansvarshierarkin: rektor/.../avd.förest. (skyddsombud inget ansvar!); dele-
gering;
riskbedömning, åtgärder, uppföljning; mål och handlingsplan;

• Maria berättade om LU:s policy för h̊allbar utveckling, se
www.lu.se/hallbarutveckling;
miljöhandlingsplan: “leva som vi lär”; effektmål, energianvändning, resfria
möten, leveransmål, miljödiplomering mm.

4. Tid och plats för nästa sammanträde
Tisdag 31 maj 2011, kl 13.15-15 (̊aterkommer om plats).
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5. Protokoll fr̊an föreg̊aende sammanträde
Bordlades pga. allmän eftersläpning för gamla protokoll; Bosse ombads försöka
tillse att allt läggs upp p̊a www.

6. Centrala skyddskommitténs protokoll
U.a. Notabelt: Tillbud vid KC i samband m. ombyggnad.

7. Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfr̊agor
Dan berättade att televäxeln ska flytta till LDC, och att hela serviceenheten s̊a
småningom ska flytta.

8. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och till-
bud
N̊agra smärre tillbud har rapporterats.

9. Rapporterade skyddsronder, miljöinventeringar och säkerhetsgenomg̊angar
Noterades att den automatiska dörrstängningen i korridorer vid brandlarm endast
sker lokalt.

10. Uppföljning av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Oklart vem som tar över Torbjörn W:s HMS-uppdrag p̊a astro.

11. Aktuell situation beträffande arbetsorganisation och arbetsbelastning
– Dan: Tryckeriet lider av hög belastning; minskas ngt pga. ny tjänst.
– Förluster vid uthyrning av gästrum (c:a 1100!). Problem: lagen om bruksvärde.
Lösning: bolagisering?
– A propos brandtillbud i gästrum: kan detta ses som arbetsmiljö? Relevans för
SBA?

12. Övriga fr̊agor
– En psykosocial undersökning p̊a Fysicum planeras i samarbete med Företagshälsan.
– En hälsoundersökning är ocks̊a p̊a g̊ang p̊a Astronomi, där vissa problem verkar
kvarst̊a.

13. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande: Justeras:

Bo Söderberg Claes Fahlander Eva Jurlander
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