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Instruktion för LTHs HMS-kommittéer 
 
Denna instruktion ersätter tidigare instruktion LTH 1439/2003. 
 
HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. HMS – kommittéerna ska finnas på husnivå och har 
ansvar för samordning och bevakning av arbetsmiljö, miljö och säkerhetsfrågor. HMS-
kommittéer är beredande organ och rapporterar till en husstyrelse samt är beredande och 
rådgivande organ till institutionsledningen enligt lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan 
vid Lunds universitet §2c. 
 
HMS-kommittéfunktionen förutsätter att prefekterna emottagit och undertecknat en 
vidarefördelning av sinaarbetsuppgifter avseende arbetsmiljö- och miljöansvar från LTHs rektor. 
Prefekten har ansvaret för arbetsställets arbetsmiljö, även för sådant som kan inträffa i en 
undervisningssituation och då inte enbart för anställdas hälsa och säkerhet utan också för 
studenternas. Detta gäller även om verksamhet försiggår i en lokal, där Lunds universitet inte är 
lokalinnehavare. Ansvaret för studenternas psykosociala arbets- och studiemiljö är vidare 
fördelat av LTHs rektor till Områdesansvariga (STYR 2017/205).  
Ärendena i HMS-kommittéerna ska vara av generell karaktär och individärenden ska hanteras av 
de organisationer och handläggare som ansvarar för personalfrågor. Kommittéerna ska inte arbeta 
med uppföljning av sjukfrånvaro eller med rehabiliteringsfrågor. 

Kommittéernas uppgifter 
 
Arbetsmiljö och yttre miljö 

• Ta initiativ till att systematiskt arbetsmiljö- och miljöarbete bedrivs och uppfyller kraven 
i lagar och förordningar.  

• Tillse att arbetsplatserna har handlingsplaner och rutiner för att förebygga och åtgärda 
effekter av arbetsmiljöproblematik.  

• Kommittéerna ska följa upp handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljö- och 
miljöarbete. I detta ingår även både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. 

• Kommittéerna ska även göra uppföljningar av arbetsskador och tillbud. 
 
Byggprojektering - ritningsgranskning 

• Kommittén ska utgöra remissinstans till LU byggnad i samband med planering av ny- 
och ombyggnadsprojekt. En granskning ska då göras av ritningar och andra handlingar 
ur arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetssynpunkt.  

 
Säkerhet 

• Att i samverkan med prefekt tillse att riskbedömningar och riskanalyser görs för såväl 
daglig, normal verksamhet som i samband med byggprojekt, omorganisation och 
omlokalisering av personal samt vid tillbuds – och arbetsskadeanmälan  

• Kommittéerna kan också ta egna initiativ till kartläggningar och inventeringar etc. för att 
få fram faktabaserade underlag inför sin rapportering till den lokala skyddskommittén. 
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Kommittéernas sammansättning 
HMS-kommittén sammansättning är  den samma som för en husstyrelse men utökas med ett 
skyddsombud för respektive institution och ett studerandeskyddsombud för respektive 
studentsektion i huset/huskomplexet. Speciell HMS-kommitté inrättas om kommitténs 
ansvarsområde omfattar flera husstyrelsers områden.  

Lokal Skyddskommitté 
Enligt Lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (Dnr STYR 
2017/1659) utgör den lokala skyddskommittén samverkansorgan för arbetsmiljöfrågor inom 
fakulteten. 

Rapportering 
LTHs lokala skyddskommitté (LSK) kan ge uppdrag till kommittéerna. Förutom den 
återkommande skriftliga rapporteringen av kommittéernas arbete i samband med LTHs 
husnämndsmöte ska också en skriftlig rapportering göras årligen som ska innefatta 
institutionernas systematiska arbetsmiljöarbete, systematiska brandskyddsarbete, tillbud, 
arbetsskador och skyddsronder. 
Den årliga rapporteringen kommer att ske efter Lunds universitets årshjul vad gäller 
arbetsmiljöarbetet och efter samråd med Lunds universitets centrala skyddskommitté. 

Finansiering 
Kommittéerna har ingen finansiering till sitt förfogande utöver vad som ev. avsätts i den budget 
som gäller för berörd/-a husstyrelse/-r. Vidare kan avsättning för särskilda åtgärder göras i 
områdesstyrelsens fördelningsbeslut, om så befunnits nödvändigt efter rapportering enligt ovan. 

Sammanträdesformalia 
Kommitténs ordförande är sammankallande och ansvarar för att kallelse utgår minst en vecka 
innan sammanträde och att det sker minst två sammanträden per termin. Sammanträdena ska 
protokollföras. Protokollskopia skickas efter varje sammanträde till arbetsmiljösamordnare vid 
LTHs kansli. För de institutioner som har delad fakultetstillhörighet ska protokollskopia även 
skickas till arbetsmiljösamordnare vid kansli N.  

Resurspersoner  
Resurspersoner att tillgå för LTHs HMS-kommittéer  är universitetets arbetsmiljöingenjörer, 
miljöchef, Företagshälsovården, brandskyddssamordnare samt säkerhetssamordnare. Ytterligare 
resurspersoner är LTHs arbetsmiljösamordnare.  
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Kommittéernas geografiska verksamhetsområden 
HMS-kommittéfunktionen, organiserad som HMS-kommitté, husstyrelse eller institutions-
styrelse ska finnas för följande hus: 
Arkitektur och industridesign (LTH) 
Elektroteknik/datateknik (LTH) 
Väg- och vattenbyggnadsteknik, Vattenhallen (LTH) 
Maskinteknik (LTH) 
Matematikcentrum (LTH + N) 
Fysik och astronomi (LTH + N) 
Kemicentrum (LTH + N) 
Kårhuset, Navet och Studiecentrum (LTH) 
 
 
 
Beslut att anta denna instruktion har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av LTHs 
arbetsmiljösamordnare i närvaro av Veronica Gummesson, tf kanslichef.  
 
 
 
 
 
 
 
Viktor Öwall   Bodil Ryderheim 
 
 
                                                                             
 
Exp till 
HMS-kommittéerna 
Husstyrelserna/motsv. 
Samordnare för Arbetsmiljö och likabehandling 
Personalavdelningen, LTH 
LU Byggnad 
TLTH 
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