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Ärende Inrättande av områdesintendentur BioCentrum 

Beslut: att inrätta den organisatoriska enheten områdesintendentur BioCentrum. 

att intendentområde BioCentrum omfattar BioCentrum (C4:240) och 
växthus (C4:246). 

att utse professor Roger Finlay till föreståndare för intendentområdet 
BioCentrum fr.o.m. 2009-11-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2010-06-30. 

att uppdra till föreståndaren för intendentområde BioCentrum att utse 
biträdande föreståndare efter samråd med BioCentrums intendenturråd. 

att utse Anders Eriksson till fakultetens representant i intendenturrådet 
fr.o.m. 2009-11-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2010-06-30. 

att återkomma till beslut om resterande områdesintendenturer 

Redogörelse för 
ärendet 

Fakultetsnämnden har beslutat att införa en intendenturorganisation och 
fastställt en instruktion för organisationen (Dnr SLU ua 249-680/09, FN § 
56, 2009-04-01). Fakultetsnämnden uppdrog till dekanus att fatta 
erforderliga beslut för att successivt kunna införa 
intendenturorganisationen. 

Införandet av intendenturorganisationen och intendentområden kommer att 
ske successivt och i nära samarbete mellan verksamheten (institutionerna), 
fakulteten och universitetsadministrationen (främst avd. för infrastruktur).  

Varje intendentområde kommer att vara uppbyggt av ett intendenturråd, en 
föreståndare, en biträdande föreståndare och en befattning som 
områdesintendent (vid behov även en biträdande intendent) samt eventuell 
annan gemensam servicepersonal. 

Dekanus beslutar om att inrätta den organisatoriska enheten, definiera 
vilka hus som ingår i området samt utser föreståndare. 

Prefekterna vid BioCentrum har föreslagit att professor Roger Finlay skall 
utses till föreståndare för områdesintendenturen BioCentrum.   



   

 

Motiv till beslutet Fakultetsnämnden har uppdragit till dekanus att fatta erforderliga beslut 
för att successivt kunna införa en intendenturorganisation vid NL-
fakulteten. De nödvändiga förberedelserna och interna diskussioner har 
kommit så långt att det är lämpligt besluta om införandet av den första 
områdesintendenturen (BioCentrum). 

Beslutets innebörd 
och bedömda 
konsekvenser 

Att samordna ett antal uppgifter inom en intendenturorganisation kommer 
att innebära att vi får en mer enhetligt hantering av dessa uppgifter inom 
fakulteten (SLU) och att kärnverksamheten kommer att få ett bättre stöd 
bl.a. genom att prefekterna slipper vissa av dagens arbetsuppgifter. 
Därutöver kommer kontakter många externa kontakter bli betydligt 
tydligare och enklare, t.ex. med avdelningen för infrastruktur och 
Akademiska hus. 

Beslut i ärendet har fattats av dekanus vid NL-fakulteten efter 
föredragning av planeringshandläggare Anders Eriksson. I ärendets slutliga 
handläggning har även prodekanus Erik Fahlbeck, vice dekan Stig Larsson, 
vice dekan Göran Hartman samt fakultetsdirektör Håkan Mo deltagit. 

Bilagor –  

Kopia för 
kännedom 

Berörda prefekter vid NL-fakulteten 
Chefen för SLU service 
Chefen för Avdelningen för infrastruktur 
Chefen för SLU Lokaler 
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