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§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

Inköp av datorprogram 
Renovering av Evastolar 
Lokaler för workshop-sjätte kontinenten 
Förfest LU350 
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4. Ekonomi 

 
Karolina Isaksson  
– meddelar att enligt ett rektorsbeslut från 2017-06-01 får måltalet för respektive 
fakultets myndighetskapital vara högst 15 % i relation till fakultetens totala kostnader 
den 31 december 2018. Enligt beslutet kommer en kartläggning och analys av 
myndighetskapitalet att genomföras under 2017.  
– Meddelar att enligt information från fakulteterna, pågår diskussion angående fortsatt 
sänkta måltal (ner till 10 %) samt hur överskjutande kapital ska hanteras på LU-nivå. 
N-fakulteten har beslutat att 30 % av det överskjutande myndighetskapitalet på 
institutionsnivå blir villkorat redan i samband med bokslut 2017 och betalas tillbaka 
till fakulteten ifall det inte spenderas under 2018.   
– redogör för resultaten av första kvartalet 2017. 

 
5. Bibliotek 

 
Inga ärenden 

 
6. Meddelanden 

 
a. Efter räddningstjänst syds tillsyn den 2/5 har Kemicentrum fått några 

förelägganden av bland annat klargöranden av rutiner vid ventilationsbortfall 
som måste åtgärdas, underlag från Akademiska hus för en del av dessa frågor 
väntas i augusti. 

b. Lunds universitet har tagit fram en brandskyddshandbok som stöd för hantering 
av brandfarlig vara mm samt vilka lagtexter som gäller för universitetets 
verksamheter. 

c. De senaste 10-dygnskvicksilvermätningarna på utgående avloppsvatten visade 
inga mätbara värden. 

d. Höstens mötestider blir 14/9, 19/10 samt 6/12. Samtliga möten börjar 14:20. 
 

7. Nya projekt-investeringar KC 
 

a. Husstyrelsen beslutar att beställa en uppdatering av styrenhet till personlarm 
inkl. SMS-tjänst. 

b. Tommy Ljungdell föreslår att kvävgastanken flyttas och att det placeras en större 
tank alternativt 2 tankar för att hantera den ökade förbrukningen av flytande 
kväve. Det finns också önskemål om att kunna få ett högre gastryck vid en del 
uttagsposter samt att ansluta hus 5 till kvävgassystemet. Husstyrelsen beslutar 
att ge Tommy Ljungdell i uppdrag att ta fram ett underlag och offerter för detta. 

c. Husstyrelsen beslutar att beställa saltolås till KC´s gemensamma delar, ca 40 lås. 
d. Tommy Ljungdell föreslår att AV-utrustningen skall förnyas i de lokaler som det 

finns AV-utrustning. Husstyrelsen beslutar att förnya projektorerna i hörsal F 
till samma standard som i hörsal G. 
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8. Pågående projekt 

 
a. Tommy Ljungdell redogör för förslaget på avfallshantering i pausrum med nya 

sorteringsmöbler och miljöstationer med nya kärl för glas, wellpapp mm. 
Husstyrelsen beslutar enligt förslag. 

b. Inlämning av labbrockar är genomförd. 
c. Husstyrelsen konstaterar att det inte finns resurser att delta i projekt 

elförbrukning, Jörgen Nilsson får i uppdrag att meddela miljöchefen. 
d. Jörgen Nilsson redogör för planerna och husstyrelsen beslutar att gå vidare med 

det omarbetade förslaget som innebär en ombyggnad av hus 1 med nya 
studentlokaler, bibliotek, seminarierum och datorsal. Diskussioner förs med 
LTH om ny inredning. 

e. Arbete med inrymningslarm pågår. 
f. Informationsflöde vid händelser på KC. Arbetsgrupp håller på att ta fram rutiner 

för krisgrupp. 
 

9. Studentärenden 
 
Inga ärenden. 

 
10. Övriga frågor 

 
a. Det finns önskemål om att köpa in datorprogrammet Chemdraw till studenter 

och forskare, Jörgen Nilsson får i uppdrag att ta fram pris. 
b. Det finns ca 30 Eva-stolar som behöver renoveras. Husstyrelsen beslutar att de 

skall renoveras. 
c. Husstyrelsen har fått en förfrågan om att stå för lokalkostnaden vid användning 

av seminarierum för workshopen-sjätte kontinenten. Husstyrelsen beslutar om 
detta. 

d. Jörgen Nilsson föreslår att den budgeterade kostnaden för KC´s förfest till LU 
350 används till att betala kostnaderna för anställda på LTH förfest. 
Husstyrelsen beslutar om detta. 

 
 
Mötestider hösten 2017  
17/9, 19/10 och 6/12 14:20-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 


