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SLU strålsäkerhetskommité 

 

PROTOKOLL 

2021-05-25 

Tid och plats: Teams 13.00-14.30 

Närvarande ledamöter: 

Mats Svensson  MS 

Enn Maripuu  EM 

Margareta Uhlhorn  UH 

Christina Larsson CL 

Ida Lager  IL 

Maria Nauclér MN 

  Mötet öppnas 

 

Föredragare:  
MS 

 Val av justeringsperson 

Till justerare utsågs MU 

Föredragare:  
MS 

 Fastställande av föredragningslistan 

Agenda fastställdes med kompletteringar till punkt övrigt 

Föredragare:  
MS 

 Föregående mötes protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

Föredragare:  
MS 

   Uppföljning 

Presentation av Klaras funktionalitet för registrering av isotoper - 

MN bokar 30 min till nästa ordinarie mötestillfälle. 

Charles Ley har meddelat att han ställer upp som ledamot i SSK 

Föredragare:  
Alla 
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EM mejlar det lokala registret över strålkällor och utrustning till MS 

som lägger det i SSK Teams.  

 Genomförd internrevision LTV fakulteten 

Revisionen genomfördes p.g.a rådande Corona-pandemi på digitalt 

men kunde trots detta genomföras på ett bra sätt. 

Revisionen resulterade i 2 förbättringsförslag.  

Att inkludera strålsäkerhetsarbetet i sin helhet i SLU:s 

övergripande ledningssystem för strålsäkerhet genom att 

uppdatera dokumenten och lägga in dem i det 

gemensamma dokumenthanteringssystemet så att ledningen och alla 

berörda få tillgång till dem. Dokumenthanteringssystemet ser till att 

man kan leva upp till kravet på uppdatering och spårbarhet i 

dokumenten. 

Kommittén fick i uppdrag att under sommaren fundera hur man kan 

Att begränsa så att endast arbetstagare som erhållit strålsäkerhets- 

utbildning har tillgång till strålkällorna. Alternativt göra en risk-

bedömning av att inte åtgärda detta.  

Kommittén fick i uppdrag att under sommaren fundera på bästa 

alternativ för detta. 

Föredragare:  
MS 

 Årsbokslut 2020 

Avrapportering gjord i SLU:s arbetsmiljökommitté 2021-02-04 – 

OK.  

Föredragare:  
MS 

 Status mål 2021 

Det övergripande målet är att öka kunskapen om strål-

säkerhetsarbetet hos berörda verksamheter. 

Aktiviteter: 

Översättning av utbildningsmaterialet i Canvas till engelska och 

implementera utbildningen i berörda verksamheter.  

- Radioaktiva - KLART 

- Röntgen - KLART 

- Uppdatera och översätt de generella anvisningarna till engelska 

och säkerställ publicering på medarbetarwebben. –  

PÅGÅENDE 

- Artikel om strålsäkerhetsarbetet i Resurs – länk till 

strålskyddsbokslutet. Koppling till ledningssystem, miljö och 

arbetsmiljö – PLANERAD till oktober 

 

Föredragare:  
Alla 
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 Incidenter 

Inga incidenter rapporterade sedan föregående möte 

Föredragare:  
EM 

 Remisser 

Inga nya remisser har inkommit 

Föredragare:  
MS 

 Övrigt 

 

Charles Ley har meddelat att han ställer upp som ledamot i SKK. Ett 

förslag på beslut behöver förbereda till Universitetsdirektör. 

Kommittén har i uppdrag att fundera på hur dokumentation kan 

integreras i det övergripande ledningssystemet. 

Det är nu möjligt att signera mötesprotokollen digitalt. CL skickar 

instruktion till samtliga. 

Föredragare:  
Alla 

 Nästa sammanträde 

211-10-05 kl. 13.00 – 14.30 i Teams 

Föredragare:  
MS 

 Sammanträdets avslutande 

 

Föredragare:  
MS 

Vid protokollet: 

 

Christina Larsson 

Sekreterare 

Mats Svensson  Margareta Uhlhorn 

Ordförande   Justeringsperson 
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