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HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Mikael Löfström/SASV 

PROTOKOLL 
 2015-06-11   

   
 
 
 
 
 
 

Protokoll från skyddsrond vid laboratorier och verkstäder inom 
Akademin för textil, teknik och ekonomi 

Närvarande: Mikael Löfström, akademichef 
Tore Johansson, akademicontroller 
Sara Svensson, sekreterare 
Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör  
Olle Holmudd, skyddsombud 
Tatiana Svedén, SACO 
Magnus Sirhed, OFR 
Carina Theen, huvudskyddsombud (deltog 60 min) 
Ellen Almeståhl, studentrepresentant 
Albin Haverstål, studentrepresentant 

 

Som en del i akademins arbetsmiljöarbete ska skyddsrond i lokaler genomföras. 
I laboratorier och verkstäder ska skyddsrond genomföras två gånger/år. Vid 
skyddsronden har samtliga laboratorier och verkstäder inom akademin besökts. I 
protokollet redovisas de lokaler där problem identifierats. På E2 sker en större 
ombyggnation som ska vara klar till hösten.  

Lokal Åtgärd 
Samtliga verkstäder och laboratorier 
 
Varierar om informations- och 
varningstexter finns på både svenska 
och engelska.  
 

Genomgång av informations- och 
varningstexter för att tillse att de finns 
på både svenska och engelska 
 
Ansvarig: PT och OLW. Klart 24 
november 
 

Samtliga verkstäder och laboratorier 
med dragskåp 
 
Ventilation i dragskåpen sätts igång 
manuell med timerfunktion.  
 

Undersöka om det är bättre att 
ventilationen sätts igång automatiskt 
när man öppnar dragskåpet.  
Ansvarig: PT och OLW. Klart 24 
november 
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Teko Medialab 
 
Har varit incidenter med brand i 
laserskäraren.  
 
Vissa studenters kunskap att använda 
brandskyddsutrustning har varit 
bristfällig vid brandincident. 

Minska risken för brand i skäraren 
genom t.ex. extra säkerhetsanordning 
Ansvarig: MSK. Klart 31 augusti 
 
Förtydligande text och information vid 
brandskyddsutrustningen. Tillse att 
studenter får muntlig information. 
Ansvarig: OLW. Klart 31 augusti 
 

S419 Spinneriet 
 
Bör vara två i lokalen samtidigt. 
T457 Färg och beredning 
Ventilation är bristfällig då vissa 
kemikalier används i spannramen. Viss 
rökutveckling i samband med detta gör 
att man stänger av brandlarmet när 
detta ska göras 

 
 
 
 
Ansvarig: CHLI och TOJ. Diskussion 
med fastighetsägaren om förbättrad 
ventilation och eventuella åtgärder. 
Klart 31 december. 

T 466 Tryckeriet 
 
Problem att få in ställning i stora 
ugnen, innebär lyft och risk för 
klämskador 

Ramp eller liknande som gör att man 
slipper lyft.  
Ansvarig: OLW. Klart senast 31 
augusti.  
 

T468 
 
Stark lampa som tänds inne i rummet 
vilket gör att man utsätts för det starka 
ljuset.  
 

Strömbrytare flyttas så att lampan 
tänds utanför rummet. 
Ansvarig: CHLI och TOJ.  
Klart 31 december. 

Rum med 3D-scanner 
 
Ingen ventilation 

3D-scannern är tillfälligt placerad i 
detta rum. Alternativ placering av 
scannern undersöks.  
Ansvarig: CHLI och TOJ. Diskussion 
med fastighetsägaren om förbättrad 
ventilation och eventuella åtgärder. 
Klart 31 december. 
 

T426 Sysal 
 
Bristfällig ventilation vilket resulterar i 
dammig och torr luft och låg 
luftfuktighet. 
 
 
 
 
Hårt golv, endast en ståmatta 

 
 
Diskussion med fastighetsbolaget om 
ventilation 
Ansvarig: CHLI och TOJ. Diskussion 
med fastighetsägaren om förbättrad 
ventilation och eventuella åtgärder. 
Klart 31 december. 
 
Fler ståmattor, till alla ståarbetsplatser. 
Ansvarig: CHA. Klart 31 augusti 
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Trikålab 
 
Ej höj- och sänkbara arbetsbord. 
 
Behov av riktiga solgardiner/motsv. 
 
Problem med värme och låg 
luftfuktighet. 
 
Ev problem med belysning i lokal för 
handstickning. 

Testa och utvärdera höj o sänkbara 
arbetsbord, samt titta över behov av 
installation av solgardiner.  
Ansvarig: CHA, Klart 31 december 
 
Se över värme och låg luftfuktighet. 
Tydliggöra belysningsproblematik. 
Ansvarig: CHLI och TOJ. Diskussion 
med fastighetsägaren om förbättrad 
ventilation och eventuella åtgärder. 
Klart 31 december. 
 

Korridoren på T4 
 
Mycket saker i korridoren som leder 
till problem vid ev brand i 
verkstäderna.  

Problemet är uppmärksammat sedan 
tidigare och arbete påbörjat att hitta 
alternativa utrymmen för förvaring 
Ansvarig: OLW rörande 
ordningsfrågan. Klart 31 augusti. 
CHLI och TOJ rörande alternativa 
förvaringsutrymmen. Klart 31 
december 
 

Väveriet 
 
Ej höj- och sänkbara arbetsbord.  
 
Inga solskydd för stora fönstren. 
 
Problem vid byta av varpbom. 
 
Hörselskydd för studenter, 
medarbetare, besökare 

Testa och utvärdera höj o sänkbara 
arbetsbord, samt titta över behov av 
installation av solgardiner.  
Ansvarig: CHA, Klart 31 december 
 
Vagn/liknande införskaffas för byte av 
varpbom. Undersöka behovet av fler 
hörselskydd 
Ansvarig: OLW. Hörselskydd klart 
31 augusti, varpbom klart 31 
december 

Samtliga laboratorier inom A1s 
verksamhet Balder 
 
Osäkert om hur undersökning av 
brandskyddsutrustning sker.  
 

Arbete med systematiskt brandskydd 
där översyn av brandskyddsutrustning 
ingår. 
Ansvarig: LIS, Klart 31 december 

E266/ Forskningslab EMB 
 
Bristfällig städning av golvyta.  
 
Vägning av kemikalier sker utan 
dragskåp/särskild ventilation. 
 

Kontakt med ansvarig för städ. 
Ansvarig: CHA/CHLI, Klart 31 
augusti 
 
Undersöka problemet och lämplig 
lösning. 
Ansvarig: PT, Klart 31 december 
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Datorlab/logistiklab 
 
Dålig ventilation 

Undersöka ev åtgärder 
Ansvarig: CHLI och TOJ. Klart:31 
augusti 

Elektronikverkstad 
 
Lokal ej anpassad för den verksamhet 
som bedrivs där bl.a. lödning och 
sågning.  

Se över möjlighet att samverka denna 
typ av aktiviteter med annan 
verksamhet inom HB. 
Ansvarig: LIS och TOJ. Klart 31 
december. 

 

Förkortningar på ansvariga 

LIS = Linda Sörensen, Ekonomichef 
TOJ = Tore Johansson, Akademicontroller 
PT = Peter Therning, Sektionschef 
OLW = Olof Harbecke, Sektionschef 
MSK = Mikael Skrifvars, Sektionschef 
CHLI = Christina Lindqvist, Fastighetssamordnare 
CHA = Cecilia Hallgren, Fastighetsadministratör 
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Sara Svensson 
 Sekreterare 


