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BESLUT 
2011-03-01 

 
 

Ärende Speciallokaler för undervisning – ny organisatorisk enhet 

Beslut: att inrätta den organisatoriska enheten Speciallokaler för undervisning med 
två avdelningar Biologiskt övningslaboratorium (BÖL) och Mark-
Ekologiskt-Kemiskt övningslaboratorium (MEKÖL) fr.o.m. 2011-03-15. 

 

Redogörelse för 
ärendet 

Förslag till ny organisation är framtaget vid NL-fakultetens kansli. 
Förslaget är diskuterat vid utbildningsnämndens möte i november 2010 
(UN § 94, 2010-11-16). Utbildningsnämnden beslutade den 26 januari 
2011 att föreslå dekanus att inrätta en ny organisatorisk enhet med namnet 
Speciallokaler för undervisning och att den skall bestå av två avdelningar, 
Biologiskt övningslaboratorium och Mark-Ekologiskt-Kemiskt 
övningslaboratorium (Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-173, UN § 10, 2011-01-
27).  

De nuvarande tre övningslaboratorierna kommer som en följd av 
ovanstående beslut att avvecklas. Tid och former för avveckling måste 
diskuteras innan beslut kan fattas.  

En interimistisk styrgrupp skall under våren 2011 på uppdrag av 
utbildningsnämnden utarbeta ett förslag till instruktion för enheten. 

Den nu föreslagna organisationen möjliggör att i framtiden flytta 
huvudansvaret för ritsalar från institutionen för stad och land till den nya 
enheten genom att skapa en tredje avdelning ”Ritsalar”. 

 

Motiv till beslutet I och med byggnationen av BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum 
och den flytt av nuvarande övningslaboratorier som är förestående ansåg 
utbildningsnämnden att det var lämpligt att utreda hur 
övningslaboratorierna skall organiseras och skötas fr.o.m. höstterminen 
2011.  

  



   

Beslutets innebörd 
och bedömda 
konsekvenser 

Beslutet bedöms inte påverka den totala omfattningen av tjänster. På sikt 
bedömer vi att omfattningen av ledning av enheten kommer att minska 
men att behovet att teknisk personal kommer att öka, d.v.s. en 
omfördelning av resurserna.  

 

Beslut i ärendet har fattats av dekanus Kristina Glimelius vid NL-
fakulteten efter föredragning av planeringshandläggare Anders Eriksson. I 
ärendets slutliga handläggning har även, prodekan Stig Larsson, vicedekan 
Göran Hartman samt fakultetsdirektör Håkan Mo deltagit. 

Bilagor  -  

 

Kopia för 
kännedom 

Föreståndaren för Genetiskt övningslaboratorium 
Föreståndaren för Mark-Ekologiskt övningslaboratorium 
Föreståndaren för Kemiskt övningslaboratorium  
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