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PROTOKOLL 

Datum 2021-06-03 

Husstyrelse- och HMS-
kommittésammanträde M-huset, LTH  

Närvarande: 

 

• Peter Berling, ordförande Husprefekt M-huset,  

 Produktionsekonomi 

• Mats Andersson Maskinteknologi 

• Tore Hägglund Reglerteknik 

• Ulf Jeppsson IEA 

• Jonas Engqvist Hållfasthetslära 

• Martin Hedström Husprefekt KC 

• Maria Carrick LTH, personalavdelningen 

• Robert Howe Företagshälsovården 

• Hans Walter Skyddsombud, Maskinteknologi  

• Lars Hansson LU Service   

• Andreas Andersson LU Service 

• Andreas Svensson LTHs kansli   

• Mikael Hörndahl Maskinteknologi/M-huset 

• Catarina Lindén Energivetenskaper 

• Åsa Malm Skyddsombud, IML 

• Rudolf Abelin DDG 

• Mathias Wallin Hållfasthetslära 

• Tor Fröjd I-sektionen, ordförande 

• Therese Tell Dragg IML/ekonom husstyrelsen 

§1 Sammanträdets öppnande 

Mötet öppnas av ordföranden Peter Berling.  

§2 Val av mötessekreterare och justeringspersoner 

Som mötessekreterare utses Therese Tell Dragg. Till att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll väljs Tore Hägglund och 

Åsa Malm. 



Sida 2 av 4 

 

 

 

 

§3 HMS-möte 

a) Rapport från M-husets skyddsombud  

Ingenting att rapportera 

b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder, 
miljöinventering, riskanalys 

i. Inga virtuella skyddsronder har genomförts. Glöm ej 

att genomföra dessa även nu! Särskilt viktigt med den 

psykosociala arbetsmiljön. 

ii. Många stölder av studenternas privata datorer. De 

lämnar sina datorer i lokalerna. Det har även skett 

stölder på plan 4 på KC4, därför är nu dörrarna in till 

korridorerna låsta. 

c) Övriga HMS-frågor 

i. Centrala skyddskommittén har haft ett möte. 

Informationen avser inte specifikt M-husets 

verksamheter. Uppföljning har skett av SAM 

(Systematiskt arbetsmiljöarbete). Bl a sjukfrånvaro har 

tagits upp. Protokollet finns hos husprefekten om 

någon vill läsa mer om detta. 

ii. KLARA-systemet: ingen har klarmarkerat sin 

inventering. Det är viktigt att inventering görs och att 

det klarmarkeras i systemet. Kan vara ett systemfel, 

Andreas Svensson undersöker detta. 

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

Avseende punkt 6a så gäller frågan ljudisolering och inte 

värmeisolering. 

 

Uppdaterad närvarolista kommer att bifogas till föregående 

protokoll 

§5 Meddelande och rapporter 

Företagshälsovården är stängd v 28-31. Digital HLR-kurs sker i 

nästa vecka. Arbetsmiljöverket ska genomföra inspektioner, och 

får man ett sånt meddelande om inspektion så kontakta Maria 

Carrick eller Robert Howe. 
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§6 Studentfrågor, M och I 

Inga studentfrågor 

 

§7 Yttre och inre miljö i M-huset 

a) Paketmottagning vid M-huset 

Det kommer att bli svårt att ta emot paket som kommer med 

bil, eftersom byggarna sätter upp byggstaket, postbilarna 

kommer inte fram till ingången. Förslag på en 

paketmottagning är antingen ingång F, gamla Maxlab, eller 

ingång A som kommer att vara paketmottagning när M-huset 

är färdigrenoverat. Fundera på förslaget, vilket som är bäst. 

Ett annat problem är att det inte finns telefonnummer att 

ringa till när de kommer med paket. Att installera en 

porttelefon kan vara en lösning. 

b) Sommarservice 

Vanligtvis stänger huset ner och låser salar och vissa 

toaletter. Salarna på KC4 är svårare att låsa, men toaletter i 

trapphuset låses. Om någon upplever att det finns för låg 

tillgänglighet på toaletter, prata med Servicegruppen. 

Handikapptoaletter förblir olåsta. 

 

Fundera på fruktleveranser under sommaren. Informera 

medarbetare att det inte är lämpligt att slänga fruktrester i 

egna papperskorgar på rummet, dessa töms inte lika ofta 

under sommaren. 

 

c) Övrigt 

i. Belysning norra lastgården togs upp på förra mötet. 

Upplever ni något problem framöver så rapportera in 

det.  

ii. Det finns nu en cykelparkering i ett förråd på KC4. 

Be husprefekt om beskrivning var denna är. Även 

Servicegruppen kan visa var parkeringen finns. 

Saltolås finns. De som kan lägga in behörighet i Salto 

kan lägga in även detta lås. AH hittade denna lokal 

och gav oss möjlighet att nyttja denna. Denna 

cykelparkering är för anställda, inte studenter. 

iii. Avgasrening är på plats i gamla M-huset. 

Driftsättning är på gång. 
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§8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§9 Tid för nytt möte 

Nästa möte föreslås bli i slutet av september. Doodle skickas ut 

några veckor innan. 

§10 Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling. 

 

Vid pennan 

 

 

Therese Tell Dragg 

 

Justeras 

 

  

Tore Hägglund  Åsa Malm 

 

 

Peter Berling 


