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LUNDS TEKNISKA HÖcsKoLA
Lunds universitet

LTHs Kansli

Ekonomiavdelningen
Andreas Svensson, Lokalcontroller

Instruktion för LTHs husstyrelser

Denna instruktion ersätter tidigare instruktion (LTH A 35 701103)

Årlig revidering ska genomfüras.

Bakgrund
LTHs styrelse fattade den 26 november 2002 i ett ftirdelningsbeslut som bl. a. inbegrep att

inrätta husstyrelser Êor hantering av frågor som rör lokaler och infrastruktur. Idag finns

husstyrelser för M,- E-, V- och A- husen, Kemicentrum samt gemensamt für Kårhuset, Navet

och Studiecentrum. I vissa fall kan hussryrelsens uppgifter hanteras av institutionsstyrelsen

och sålunda fungerar institutionsstyrelsen som husstyrelse for Matematikhuset, Fysicum resp.

IKDC. Det finns även en husstyrelse ftir Campus Helsingborg där LTH har två ledamöter,

Hus som delas med annan fakultet kan fungera annorledes, se bilaga. Finns ingen bilaga gäller

nedan instruktioner.

Sammansättning
En husstyrelr., ,"*-"nrättning ska vara en person från varje institution som har

institutionsledningarnas förtroende inom huset/huskomplexet och en studentrepresentant für
respektive sektion som är verksam i huset, I husstyrelsen ska även LTHs lokalcontroller ingå

som ledamot. Dessutom gäller att huvudskyddsombud har närvaro- och yttranderätt, att

suppleanter utses endast für studentrepresentanter och att ordftiranden utses av rektor.

Husstyrelsens ordförande benämns husprefekt. Husprefekten har det exekutiva ansvaret für

hussryrelsens uppgifter, alldeles särskilt i ombyggnadsperioder, då husprefekten foreträder

husets institutioner. Husprefektuppdraget omfattar normalt 20-30o/o av hel tjänstgöring.

Husprefektens mandat kommer ur husstyrelsen. Särskild delegation rörande främst

arbetsmiljöfrågor kan ges direkt från prefekt till husprefekt.

Uppgift
Det operativa ansvaret omfattar daglig drift av husets undervisningslokaler och övriga

gemensamma lokalytor, husets posthantering, gemensam kopiering och ev. annan gemensam

service. Detta utfürs vanligtvis av en vaktmästarfunktion. Den dagliga driften omfattar vidare,

påS'llnad av material i undervisningslokaler, lamp-, lysrörsbyten etc. Husstyrelserna måste

utöva tillsyn också av de övriga lokalytor som ffnansieras av LTH gemensamt, kst 107991 t

ex studenrernas uppehållsrum, läsplatser och även utöva tillsyn av den lokalvård som

finansieras av kst I07991. Husstyrelserna ansvarar också for kontroll av att uppsagda
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lokalytor har städats och tömts den dag upplåtelsen upphör och ska därefter tillse att den

uppsagda ytan inte används. Husstyrelserna ska genom husprefekten hålla kontakt med

fastighetsägarens driftpersonal.

Husstyrelsen ansvarar i vissa fall f¿r lokal- och bibliotekskostnader. Personal fär e1 vara

anställd under en husstyrelse.

Husstyrelserna fungerar som remissinstans, framfürallt gentemot LU Byggnad.

Husstyrelserna yrtrar sig om ftirslag till ändrat kostnadsställe für en lokalyta, men har inget

mandat arr vâra beslutande, inte hellçr vad gäller kostnadsställe LTH gemensamt' 107991.

LTHs ledning och/eller husnämnd kan uppdra åt husstyrelserna att ta fram lorslag till ändrad

användning av en uppsagd lokalyta.

LU byggnad hyr på universitetets vägnar alla lokalerna av fastighetsägaren, som i sin tur

upplåter lokaler till institution /motsv. Den som har kostnadsansvaret ska således erlägga

hyran och också bekosta lokalvård och inredning. Husstyrelsen Íä.r inte vara mellanled i

hyresdebiteringen och således inte agera som andrahandshyresvärd.

Enligt gällande regler inom Lunds universitet ska alla forändringar av byggnader och lokaler

inom universitetet handläggas av respektive lokalplanerare på LU Byggnad. Husstyrelserna

har en beredande funktion.

Bygg- och lokalåtgärder inom LTH ska godkännas av LTHs ledning genom LTHs

lokalcontroller innan de genererar kostnader. Såväl engångskostnader som hyreshöjande

tilläggskostnader måste vara fürankrade hos LTHs ledning. Det är LU Byggnad som på

uppdrag av LTHs ledning gör beställningar av fastighetsägaren eller hos entreprenörer.

Husstyrelserna fär inte på egen hand lägga ut ombyggnadsbeställninger, som riskerar att

generera kostnader. Husstyrelsernas och institutionernas kontakter med fastighetsägaren i

frågor som genererar kostnader ska gå genom LU Byggnad.

När restauranglokal och studentlokal upplåts för tillFillig festverksamhet ska detta ske

skriftligen till husprefekt. Det av husstyrelsen beslutade regler gäller och med tillägget att

nyttjaren har full rådighet över lokalen under festverksamheten. Dock längst för den tid då

det permanenta eller tillPálliga serveringstillståndet gäller.

All alkoholkonsumtion därutöver är förbjuden.

Vid all annan festverksamhet ska en skriftlig ansökan enligt husets regler loljas inbegripet att

den ansökande är nykter och på plats under hela det ansökta evenemanget.

Finansiering
Husstyrelsernas verksamhet finansieras genom uttaxeringar från berörda institutioner efter

samråd med institutionernas prefekter, Detta gäller också i de fall dar husstyrelsen utgörs av

en institutionsstyrelse. Husprefektens uppdrag finansieras i sin helhet genom uttaxering från

husets institution/-er. Inflor varje nytt budgetår ska en rimlig budget tas fram. Därefter har

husstyrelsen ansvar for kontroll över sin ekonomi. Från LTH gemensamt, kst 107991

finansieras kostnader for lokalhyror och lokalvård av de lokalytor, där LTH gemensamt har

hyresansvar. Från kst 107991kommer däremot inte medel till övriga utgifter. Husstyrelserna

kan inte fatta beslut i frågor rörande andra kostnadsställen än det egna och har heller inte

delegation att farta beslut i frågor rörande LTH gemensamt, kst 107991. Husstyrelserna fär
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vara lokalinnehavare av vissa lokalytor, sonr t ex konferensrum och lokaler ftir vaktmästeriets

behov.

Vid behandling av HMS-frågor utökas husstyrelsen enligt lokala samverkansavtalet till HMS-
kommitté,

Beslut att anta denna instruktion har fattats av undertecknad, rektor efter föredragning av

Iokalcontroller i närvaro av t f

Svensson

Exp till:
Husstyrelserna/motsv.

LTHs prefekter

Samordnare för Arbetsmiljö och likabehandling

LTHs kansli, personalavdelningen

LU Byggnad, Asa Bergenudd

Akademiska Hus, Anna Rosling \X/endt

TLTH
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