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Välkommen till nyhetsbrevet om arbetsmiljö, miljö, säkerhet, strålsäkerhet, brandskydd och
kemikaliesäkerhet.

Innehåll
Håll dig uppdaterad om coronaviruset ................................................................................................2
Välkommen säkerhetssamordnare Robert Collin.................................................................................2
Personalförändringar ..........................................................................................................................2
Arbetsmiljödagen på distans – online-utbildningar och tips för arbete hemifrån m.m. samlade på en
webbsida ............................................................................................................................................3
Webbinarium: När den planerade flygresan i tjänsten uteblir .............................................................3
Reglerna för hantering av farligt gods blir tydligare – nya föreskrifter .................................................3
Ha personal på plats för att Sysav ska kunna hämta ert kemiska avfall ................................................4
Gå brandskyddsutbildning online på en kvart......................................................................................4
Kontaktuppgifter ................................................................................................................................5
Om Nyhetsbrevet................................................................................................................................6

2 (6)

Håll dig uppdaterad om coronaviruset
Med anledning av spridningen av coronaviruset vill universitetet be dig att du håller dig uppdaterad
om händelseutvecklingen.
Gå till universitetets webbsida med de senaste uppdateringarna gällande coronaviruset
Här finns universitetets beslut med anledning av coronaviruset.
Du hittar också tips och verktyg för att arbeta på distans för att skapa dig en så bra arbetsmiljö som
möjligt. Du som är chef hittar vanliga frågor och svar inom HR-området relaterat till rådande situation.

Välkommen säkerhetssamordnare
Robert Collin
Den 1 juni fick vi en ny medarbetare på avdelningen Säkerhet och miljö.
Robert Collin började då sin anställning som säkerhetssamordnare. Han tillträder en nyinrättad tjänst och hans arbetsuppgifter kommer till främsta delen att handla om:



Exportkontroll/PDA (produkter med dubbla användningsområden)
Säkerhetsskydd

Robert Collin

Robert arbetade tidigare som forskningsingenjör vid Förbränningsfysik (Fysiska institutionen, Lunds
universitet) med huvudsakliga arbetsuppgifter inom miljö och säkerhet.
Kontaktperson: Per Nordén, avdelningschef Säkerhet och miljö

Personalförändringar
Brandskyddssamordnare Oskar Jonsson byter jobb och har lämnat Lunds universitet. Rekrytering av
efterträdare pågår. Kontakt i brandskyddsfrågor är fortsatt brandsskyddshandläggare Isabel Hedvall.
Rekrytering pågår också till en ny tjänst som bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare.
Kontaktperson: Per Nordén, avdelningschef Säkerhet och miljö
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Arbetsmiljödagen på distans – online-utbildningar och tips för arbete
hemifrån m.m. samlade på en webbsida
Arbetsmiljödagen arrangeras av universitetets centrala SAM-team, vars uppdrag är att samordna
universitetsgemensamt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På grund av rådande coronaläge
fick SAM-teamet tänka om och istället resulterade Arbetsmiljödagen i en samlad webbsida.
På denna webbsida lyfts arbetsmiljörelaterade e-utbildningar, digitala verktyg, filmer, ergonomiska
tips, läs- och poddtips samt matnyttiga tips om distansarbete. Och sist men inte minst finns det en
film om vad det innebär att vara skyddsombud på Lunds universitet.
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/arbetsmiljodagen-2020-pa-distans
Målgrupp: Chefer, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare, HR och alla andra medarbetare som har
intresse för arbetsmiljöfrågor
Kontaktperson: Anna Sjösten, sektionen HR

Webbinarium: När den planerade flygresan i tjänsten uteblir
Välkommen till ett interaktivt webbinarium angående konsekvenser av uteblivna tjänsteresor med
flyg och möjligheterna som detta för med sig.
Läs hela inbjudan i kalendariet på Medarbetarwebben:
https://www.medarbetarwebben.lu.se/event/nar-den-planerade-flygresan-i-tjansten-uteblir
Kontaktperson: Maria Nilsson, avdelning Säkerhet och miljö

Reglerna för hantering av farligt gods blir tydligare – nya föreskrifter
Var uppmärksam på reglerna för hantering av farligt gods när du ska skicka, ta emot eller transportera prover, kemikalier, avfall och annat material, så väl inom som utom universitetet.
Universitetets nya föreskrifter omfattar alla transporter av farligt gods i vilka universitetet är delaktig
i avsändning, mottagning eller själva transporten, och preciserar skyldigheter och ansvar.
Du hittar de nya föreskrifterna för farligt gods i Regelverket.
All personal som handlägger, packar, avsänder eller utför transport av farligt gods ska ha relevant
utbildning, som beskrivs i föreskrifterna. Alla som utbildats ska också registreras i ett internt behörighetsregister i respektive verksamhet. Vilka rutiner som gäller för mottagning av farligt gods finns
också i föreskrifterna.
Anmäl redan nu ditt intresse för att gå en grundläggande avsändarutbildning (ADR 1.3) i Kompetensportalen.
Farligt gods, undantaget klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen), kan skickas med
universitetets upphandlade leverantörer. Sök på ”frakttjänster” i Lupin för att hitta leverantörerna.
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Kontakta säkerhetsrådgivaren för transport av farligt gods när du ska skicka, ta emot eller transportera något du vet, eller tror, klassas som farligt gods för att säkerställa att alla regler följs. Säkerhetsrådgivarna hittar du i föreskrifterna och på Medarbetarwebben.
Kontaktperson: Claes Nilén, avdelning Säkerhet och miljö

Ha personal på plats för att Sysav ska kunna hämta ert kemiska avfall
Se till så att det finns personal som kan bistå Martin Andersson på Sysav vid överlämningen av avfall.
Ifall inte ordinarie personal är på plats, meddela Sysav annan kontaktperson som vid behov kan finnas med vid avhämtningen. Annars är risken att Martin inte kan ta med sig ert avfall som planerat.
Kontaktperson: Claes Nilén, avdelning Säkerhet och miljö

Gå brandskyddsutbildning online på en kvart
Vi rekommenderar att du går onlinekursen årligen för att upprätthålla dina brandsäkerhetskunskaper. Brandskyddsutbildningen tar bara 15 minuter att genomföra och du kan göra den när det passar
dig bäst. Alla anställda ska gå denna utbildning med kompletterande släckövning, eller motsvarande,
minst vart femte år.
Du hittar onlinekursen i Kompetensportalen.
Du hittar information om brandsäkerhet och brandfarlig vara på HR-webben.
Kontaktperson: Isabel Hedvall, avdelning Säkerhet och miljö
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Kontaktuppgifter
Arbetsmiljöingenjör Robert Howe
robert.howe@fhv.lu.se
046-222 01 80

Säkerhetschef Per Nordén
per.norden@bygg.lu.se
046-222 33 33

Arbetsmiljöingenjör Johan Ohlin
johan.ohlin@fhv.lu.se
046-222 70 26

Säkerhetsamordnare Ann-Charlotte Dahlberg
ann-charlotte.dahlberg@bygg.lu.se
046-222 32 35

Brandskyddshandläggare Isabel Hedvall
Isabel.hedvall@bygg.lu.se
046-222 37 48

Säkerhetssamordnare Mikael Persson
mikael.persson@bygg.lu.se
046-222 07 09

Kemikaliesäkerhetssamordnare Martina Balaz
martina.balaz@bygg.lu.se
046-222 72 59

Säkerhetssamordnare Håkan Jönsson
hakan.jonsson@bygg.lu.se
046-222 32 46

Miljöchef Claes Nilén
claes.nilen@bygg.lu.se
046-222 41 59

Säkerhetssamordnare Robert Collin
robert.collin@bygg.lu.se
046-222 69 29

Miljösamordnare Maria Nilsson
maria.nilsson@bygg.lu.se
046-222 70 82

Strålskyddsexpert Hanna Holstein
hanna.holstein@med.lu.se
046-222 01 93

Personalkonsult arbetsrätt och anställning
Anna Sjösten
anna.sjosten@hr.lu.se
046-222 83 02

Tekniker (LU-kortet) Thomas Berg
servicedesk@lu.se
046-222 90 00
Tekniker (LU-kortet) Magnus Ericsson
servicedesk@lu.se
046-222 90 00
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Om Nyhetsbrevet
Vill du också få nyhetsbrevet?
Mejla till nyhetsbrevAMS@bygg.lu.se, så läggs du till på sändlistan.
Om nyhetsbrevet
Detta nyhetsbrev ger dig aktuell information inom områdena arbetsmiljö, miljö, kemikaliesäkerhet,
brandskydd, säkerhet och strålsäkerhet relaterat till Lunds universitets verksamhet. Det kan vara
nyheter i lagstiftning, nya interna regler, kommande utbildningar och uppmaningar om att vidta åtgärder.
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett arbetsgivaransvar (delegerat ansvar) och till dig som arbetar med ämnesfrågorna på något sätt. Exempelvis prefekt, föreståndare, sektionschef, samordnare,
labtekniker eller skyddsombud.
Vi kan inte garantera att informationen i nyhetsbrevet täcker varje del av universitetets komplexa
verksamhet, men vi anstränger oss för att du ska få reda på det du behöver veta i din yrkesroll inom
dessa ämnesområden.
Nyhetsbrevet utkommer två till tre gånger per termin, på svenska och engelska.
Har du synpunkter eller förbättringsförslag på nyhetsbrevet, återkoppla gärna till nyhetsbrevAMS@bygg.lu.se.
Nyhetsbrevets arkiv
Detta och föregående nyhetsbrev finns att hämta i mappen för Nyhetsbrev i LU Box.
Om LU Box: mappen LU BOX-arbetsmiljö-miljö
I boxen finns även information om SBA, riskbedömning, laglistan, tillståndshantering mm. Vill du läsa,
dela med dig av eller använda våra dokument som finns i LU Box? Logga in med ditt Lucat-ID:
https://lu.box.com/s/hwpc1mab8hm6obfh5g4zeo3loyv2wxe5

