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Husstyrelsen för SOL-husen 

 

 

 

Närvarande ledamöter 
 

Fabian Beijer Sektion 4, SOL  
Petra Bernardini Sektion 3, SOL 

Sandra Cronhamn HTDR fr.o.m. § 18 

Ulrika Holgersson KOM  
Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 

Josefin Malmberg HTS 

Maria Persson SOL 

Charlotte Tornbjer Driftsenhet HT ordförande  
 

Övriga närvarande 

 
Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud 

Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare  

Anna Kring ekonom t.o.m. del av § 24 
Martin Lembke schemaläggare sekreterare 

Adam Nylander husintendent 

 

 

 
§ Ärende Beslut 

 
17. Utseende av justeringsperson. Josefin Malmberg utses till justerare. 

   

18. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs.  
   

19. Tertialrapport för Driftsenhet SOL. 

 
Bilaga § 19. 

 

Dnr STYR 2021/1157  

Anna Kring och Charlotte Tornbjer presenterar 

tertialrapporten och svarar på frågor. 
 

Husstyrelsen fastställer rapporten. 

   

20. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer redogör för situationen just nu. 

Det är fortsatt ganska lugnt i SOL-husen. Studen-

terna följer anvisningarna på ett föredömligt sätt.  
 

Schemaläggningen inför hösten har börjat komma 

i gång, trots all osäkerhet som råder. En betydande 
del av undervisningen kommer alltjämt att tvingas 

genomföras digitalt, som läget ser ut nu, men må-

let är ändå att kunna förlägga så mycket undervis-
ning på campus som restriktionerna medger. 
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21. Meddelanden. Charlotte Tornbjer berättar att processen med att 

köpa in de nya kaffeautomaterna går framåt, nu 

senast genom en förnyad konkurrensutsättning. 

 
Som nämndes vid föregående möte så har fakul-

tetsstyrelsens arbetsutskott fattat ett beslut om pri-

oriteringsordning vad gäller lokalbokningar för 
konferenser och disputationer m.m. i relation till 

ordinarie schemaläggning. För att inte ytterligare 

komplicera en redan komplicerad schemalägg-

ningssituation så kommer detta beslut emellertid 
att implementeras först fr.o.m. hösten 2022. 

 

Adam Nylander kommer att vara föräldraledig un-
der hela höstterminen. Planen är att Idir Alouache 

täcker upp som husintendent under tiden och att en 

tillfällig vaktmästare plockas in från LU Service. 

   
22. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Inga tillbud att rapportera. 

 

Skyddsronder har genomförts i de publika delarna 
av SOL-husen, och under förra veckan hade även 

lokala skyddskommittén möte. Några särskilda ar-

betsmiljöproblem har dock inte lyfts fram. 
 

Frågan reses huruvida det finns några HT-

gemensamma riktlinjer för hur många anställda 

som samtidigt får vistas i kök och fikarum. Några 
sådana föreligger dock inte, mer än att alla måste 

följa myndigheternas regler om avstånd. Vilka åt-

gärder som därutöver vidtas skiljer sig åt mellan 
olika institutioner. 

   

23. Lås och säkerhet. Det problem på plan 1 i Lingvisthuset som behö-

ver lösas så snart som möjligt, och som togs upp 
för diskussion vid föregående möte, är att rull-

stolsburna studenter som nyttjar studieplatserna 

löper risk att bli inlåsta. För att komma tillrätta 
med detta problem föreslår Charlotte Tornbjer att 

en dörröppnare installeras på lämpligt ställe. Om 

pengarna räcker så är tanken att en motsvarande 
dörröppnare även installeras på plan 2. 

 

Diskussion. 

 
Husstyrelsen ställer sig bakom enhetschefens för-

slag. 

 
Ett annat problem med nuvarande lås- och passa-

gesystem berör Humanisthuset. Fabian Beijer re-

dogör för personalens synpunkter och önskemål. 
 

Husstyrelsen uppdrar åt enhetschefen att närmare 

undersöka hur nödvred och utrymningsvägar på-

verkas av olika åtgärdsförslag. 
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24. Övrigt. Petra Bernardini tar upp problemet med att kvälls-

undervisande lärare inte kan få hjälp och assistans 

av vaktmästeri och IT-personal. Hon reser frågan 

om det inte kunde gå att erbjuda något slags jour-
verksamhet. Särskilt bekymmersamt är det om 

man råkar låsa ute sig själv från sitt kontor. 

 
Diskussion. 

 

Charlotte Tornbjer påminner om att det alltid finns 

möjlighet att ringa universitetets larmtelefon 046 
222 07 00 ifall man råkar låsa ute sig själv. Vad 

övriga ärenden beträffar behöver dock behovet av 

eventuell teknisk support på kvällstid vägas mot 
den betydande kostnad det skulle medföra att hålla 

vaktmästeriet bemannat även då. 

 

 
 

Vid protokollet 

 
 

Martin Lembke    

 
 

Justeras 

 

Charlotte Tornbjer Josefin Malmberg 


