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PROTOKOLL 

Datum 2021-11-30 

Husstyrelse- och HMS-
kommittésammanträde M-huset, LTH  

Närvarande: 

 

• Peter Berling, ordförande Husprefekt M-huset,  

 Produktionsekonomi 

• Mats Andersson Maskinvetenskaper 

• Jan Olhager IML 

• Robert Howe Företagshälsovården 

• Hans Walter Skyddsombud, 

 Maskinvetenskaper 

• Catarina Lindén Energivetenskaper 

• Åsa Malm Skyddsombud, IML 

• Therese Tell Dragg IML/ekonom husstyrelsen 

• Susanne Mårtensson Servicegruppen 

• Marie Petersson Servicegruppen 

Närvarande via länk: 

 

• Rudolf Abelin DDG 

• Ulf Jeppson IEA 

• Tore Hägglund Reglerteknik 

• Jonas Engqvist Hållfasthetslära 

• Mathias Wallin Hållfasthetslära 

• Andreas Svensson LTHs kansli 

§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 Mats Andersson och 

Jan Olhager. 
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§3 HMS-möte 

a) Rapport från M-husets skyddsombud  

Det har rapporterats fler fall av Covid-19 efter återkomst till 

Campus. Smitta bland studenter förekommer. 

b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder, 
miljöinventering, riskanalys 

i. Skyddsronder är på gång, en del är inbokade med 

Robert Howe. Återstår att boka in skyddsrond för 

Servicegruppen. 

ii. Riskbedömningar har gjorts inför återgång till 

Campus. Pandemisituationen är fortfarande pågående, 

verksamheten har inte helt kunnat återgå till det 

normala. 

c) Övriga HMS-frågor 

i. Utrymningsövning har genomförts. Praktiskt 

fungerade den väl, trots att ingen information gick ut i 

organisationen innan övningen. Centrala trapphallen 

användes dock av många, det fanns de som hade 

snabbare vägar ut, men valde centrala trappan av vana. 

Det kan vara bra att ha koll på sin närmsta 

utrymningsväg. 

ii. Gula västar ska användas av utsedda personer vid 

utrymning 

iii. Branddörrar får inte ställas upp! Det är ett pågående 

problem med att dörrarna inte går att öppna för 

studenter, det är antagligen därför de ställs upp. 

iv. SBA-arbetet är bristfälligt i de lokaler som det gjorts 

skyddsrond i (gemensamma utrymmen), teknisk 

utrustning ska vara testad. Felanmält till AH. SBA-

kontroll ska genomföras en gång per kvartal. 

v. Rutiner för medicinska kontroller är uppdaterade, t ex 

en beställningsblankett är uppdaterad, viktigt att man 

fyller i rätt blankett och att riskbedömning gjorts. 

Rutin bifogas till protokollet. 

vi. Centrala skyddskommittén har haft möte.  

vii. Hjärtstartarregistret – Therese Tell Dragg registrerar 

alla hjärtstartare som finns på KCM och i gamla M-

huset.  

viii. Snöröjning – AH brister i detta arbete. Snöröjning är 

inte gjord vid entréer och på parkeringsplatser. 
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ix. Det beslutas om att beställa hjärtstartare till gamla M-

huset, Energivetenskaper. 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§5 Meddelande och rapporter 

i. Budget presenterades och beslutades på totalen. Fördelning 

av arbetstid mellan projektledare och flyttgeneral ska 

diskuteras på nästa styrgruppsmöte 

ii. Husprefekt – ny husprefekt ska väljas, diskussioner förs 

mellan prefekterna, en person har erbjudits uppdraget, men 

tackat nej. Om ingen husprefekt utses är det husets prefekter 

som gemensamt är ansvariga för verksamheten. 

iii. Det kan komma nya pandemirestriktioner till följd av 

smittspridning i samhället. Möte på LU-nivå hålls angående 

detta på torsdag 2/12, och sedan tar LTH ställning till 

eventuella beslut.  

§6 Studentfrågor, M och I 

i. Inga studentrepresentanter närvarande 

ii. Info från Oskar på AH: Det föreligger ett problem med 

gallervagnar som inte plockas undan, skräp runt huset, mm. 

Det får inte ligga brännbart nära fasaden. 

iii. Fler studieplatser inrättas på KC – med bord, stolar, 

belysning. 

iv. Stolar och bord flyttas ut från salarna, detta kan inte tillåtas, 

eftersom det inte sköts på rätt sätt, dvs de flyttas inte tillbaka 

där de tagits ifrån. 

§7 Yttre och inre miljö i M-huset 

a) Cykelförråd 

Det fungerar inte att dra cyklarna genom hela huset när det 

är blött ute. Andreas Svensson undersöker om det finns 

möjlighet att sätta upp kortläsare (för att aktivera kortet) vid 

den ingång som är närmst cykelförrådet. 
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b) Elsparkcyklar 

AH testar cykelparkering på E-huset, om det fungerar så kan 

det införas vid alla hus. Cyklar som står felparkerade utanför 

dörrar, på bilparkering mm kan felanmälas till AH. 

c) Radiatorer 

Arbete pågår med att gå igenom alla radiatorer i kontoren på 

KC4 

d) Låsta dörrar in till korridorer 

Korridorsdörrarna är inte öppna så som det sagts från LU-

kortets sida att de ska vara. Alla som har LU-kort ska 

komma in i korridorerna, åtminstone under dagtid. Det 

rapporteras även andra problem med lås, exempelvis på 

gamla M-huset finns det dörrar som bör vara låsta men som 

inte är det.  

§8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§9 Tid för nytt möte 

Avvaktar med nytt möte tills det står klart vem som blir ny 

husprefekt. 

§10 Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling. 

 

Vid pennan 

 

Therese Tell Dragg 

 

Justeras 

  

Mats Andersson  Jan Olhager 

 

 

Peter Berling 


