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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 1a och 8.  
 
§ 1a Konsekvenser av att säga upp undervisningslokaler  
 
 Johan Reimer redogör för den analys han och Jan-Olle Malm gjort vad gäller 

konsekvenserna av att lämna föreläsningssal D, E, F och G samt seminarierum O.  
 
 Husstyrelsen tackar Johan Reimer och Jan-Olle Malm för arbetet. 
 
 Konsekvensanalys: Bilaga § 1a 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 

 
Administrativa chefen meddelar att byte av system för passerkort kommer att ske 
under augusti månad. Till dess ska samtliga anställda och studenter inom KC ha fått 
nya passerkort. Utfärdande av nya kort kommer att påbörjas i maj. Ytterligare 
information kommer att skickas ut. 
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§ 4 KC:s ombyggnad 
 

 Administrativa chefen meddelar att ett antal seminarierum kommer att flyttas under 
maj månad i samband med att etapp 2 färdigställs och etapp 3 töms. Information 
mailas ut till samtliga lärare och reviderade situationsplaner kommer att sättas upp. 

 
§ 5 Hus 3 och 4 
 
   
 Olov Sterner redogör för förslag från byggnadsenheten angående en helhetslösning 

vad gäller finansiering av ombyggnad av hus III samt merkostnaderna om 35 Mkr för 
hus I. Förslaget synes vara ett nollsummespel för KC totalt så till vida att den 
förväntade minskningen av hyreskostnaderna helt tas i anspråk för att täcka ökade 
hyror och avskrivningskostnader. Sannolikt tillkommer kostnader för stillestånd och 
flytt. 

 
 Husstyrelsen accepterar den presenterade lösningen. Förutsättningen är dock att 

byggnadsenheten har det totala ansvaret för att budgeten hålls och att inga ytterligare 
kostnader läggs på KC. 

 
 Husstyrelsen ser svårigheterna det innebär att lämna alla undervisningslokaler i hus 4 

och beslutar att behålla sal G om detta kan ske till en rimlig kostnad.  
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 6 Bokslut 2006 
 
 Husstyrelsen beslutar att: 

- inte lägga räntekostnad eller ränteintäkter på hus 2, 
- överskottet från 2006 står kvar på husstyrelsen och på det sättet täcker en del av 

det oreglerade underskottet från 2005. 
 
 Vad gäller oklarheterna kring ekonomin för det stora ombyggnadsprojektet är 

husstyrelsen oroad över de s k gränsdragninskostnaderna men utgår från att 
byggnadsenheten tar ansvar för att dessa behandlas på ett korrekt sätt. 

 
 Bokslutet läggs till handlingarna. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Bokslut för KCs husstyrelse 2007: Bilaga § 6 
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§ 7 Budget 2007 
 

Administrativa chefen meddelar att budget enligt bilaga 7 har lämnats till 
fakulteterna. 
 

 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Budget för KCs husstyrelse 2007: Bilaga § 7 
 
§ 8 Skolsamverkan 

 
Britta Kjellin-Bolmstedt anhåller om befrielse från uppdrag som kontaktpeson för 
KCs skolasamverkan och pekar samtidigt på vikten av att resurserna används på rätt 
sätt. 
 
Husstyrelsen uppdrar åt Gunnar Lidén att i samverkan med studentrepresentanter 
m fl ta fram ett förslag till hur KCs skolsamverkan kan bedrivas och organiseras i 
framtiden. 
 
Föredragande: Gunnar Lidén 
Handling: Bilaga § 8 

  
 
Protokollförare  Justeras 
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