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Protokoll 2/2021 
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Husråd Ull 

Tid och plats 
Den 18 maj kl. 13.00–14.30. Länk via zoom 
 

 

Närvarande ledamöter   
Peter Thorén Ordförande Fastighetsavdelningen 
Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 
Henrik Hägerström ers. HR  Personalavdelningen 
Natalie Håkansson  Artdatabanken 
Emma Brihall  ULS 
Anna Cigwald Lööf ers.  Biblioteket 
   

 

Övriga närvarande   
Pär Aronsson  NJ-kansliet 
Helena Melander  SLU Service 
Carl-Stefan von Engeström  Skyddsombudsrepresentant 
Agneta Höjdestrand  SSM 
Pia Möllerström  Akademiska hus 
Markus Göransson  Akademiska hus 
   
Förhindrade 
Lars Johansson 
Malin Jenslin 
Julija Falkman 
Karin Bäckman 
 

  
Inst. för stad och land 
Biblioteket 
Inst. för Ekonomi 
SLU Miljö 
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§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 

 

§ 2  Utseende av justeringsperson 
Till justeringsperson utsågs Pär Aronsson 

 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs  

Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 4  Protokoll från föregående möte 
Husrådet beslutar att föregående protokoll läggs till 
handlingarna 

Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 5  Akademiska hus info 
Pia informerar att Markus avslutar sin tjänst på AH och 
efterträdare blir Joel Ingolf som börjar den 19/8. 
BRO ärendet är det fuktmätt och det påvisar inga avvikelser. 
Östra längan hade förra sommaren problem med starar som 
flög in i fönstren och avled så där sätts det upp remsor ovanför 
fönstren samt att träden beskärs annorlunda i år. 
Biblioteksprojekt för ombyggnation pågår, vi bjuder in någon 
från biblioteket på nästa husråd som kan berätta lite om det. 
Cykelverkstaden som varit inackorderade vid Repro ska ev. 
flytta till ny lokal. 
 

Föredragande:  
Akademiska hus 

§ 6  Miljöinfo 
Miljö har skickat in avvikelserna från externa miljörevisionen 
43 st och väntar på återkoppling från RISE 

Föredragande:  
Karin Bäckman 
 

§ 6  IA-systemet 
Olycksfall inrapporterad 210406 
Medarbetare drabbades av allergisk reaktion mot skaldjur då 
beskrivet innehåll inte matchade det som faktiskt serverades på 
Logen. 
Fråga kom upp till HR om vad som gäller om man skadar sig 
vid distansarbete. 
Hemarbete – ej avtalat 
distansarbete – avtalat 
Arbetsgivaren är alltid ansvarig för sina medarbetare under 

Föredragande:  
Karin Bäckman 
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arbetstid. 
 

§ 8  SSM info  
• Servicepaket Ull 2022 är därmed klart för fastställande av 

Husrådsordförande och servicechef. 
Ledamöter i Husrådet ansvarar för att deras ekonomifunktioner delges 
uppgifterna som budgetförutsättningar inför 2022. 

• Rekrytering av Informationssäkerhets-strateg till säkerhetsenheten 
pågår 

• Repro flyttar från servicehuset till Ulls hus under juni. 
• Upphandling av maskiner till Reproverksamheten Uppsala pågår, 

försenad pga överklagan och omtag. 
 

• Agneta Nissi tillträtt som Lokalvårdskoordinator för ALU. 
Samordning, kvalitet och effektiviseringar inom lokalvården på 
campus. 

• Servicecenter i Ulls hus kommer vara obemannat v 30-31. SLU:s växel 
är dock öppen som vanligt. Mer info kommer om hur bl.a passerkort 
delas ut under denna tid kommer ut i juni. 

• Utbildningsavdelningen planerar en ”Orientation week” på våra 
campus 23-27 augusti för att välkomna internationella studenter innan 
officiell terminsstart 30 augusti. Välkomnandet kommer till stor del 
vara digitalt, men vissa delar sker på campus. 

• Kemikaliesystemet KLARA har kompletterats med en ”PDA-tagg” för 
att underlätta SLU:s lagefterlevnad avseende produkter med dubbla 
användningsområden. 

• Skyddsronder pågår nu och flera av dem gör vi i IA-systemet. Stöd 
finns för både traditionell skyddsrond och för distansarbete. 

• EMAS Redovisning för 2020 är granskad och godkänd. Har tryckts 
upp i begränsat antal med återfinns på medarbetarwebben. 
 
 
 

Föredragande:  
Agneta Höjdestrand 

 

§ 9  Corona  
Henrik informerar att man ska fortsätta arbeta hemma till den 
15/9 och att SLU har klarat sig från smitta ganska bra. 

Föredragande:  
Peter Thorén 

 

§ 10 O-ringen 
Det är beslutat att O-ringen skjuter fram eventet till 2022 i 
samverkan med SLU 

Föredragande:  
Peter Thorén 
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§ 11 Videomötesrum  
Videosystemen på Artdatabanken diskuterades åter igen då 
AV-stöd inte hade blivit inbjuden till mötet, ny utrustning ca 
200tkr. Husrådet kan inte fatta ett beslut idag. Erik Eriksson 
från AV bjuds in till nästa möte att diskutera bästa 
videolösningen och vilken typ av videomöten som behövs i 
framtiden.  

Föredragande:  
Helena Melander 
 

§ 12  Övriga frågor  
 

 

§ 13  Nästa möte  
15 sept kl. 14.00-15.30 

Föredragande:  
Peter Thorén 

Vid protokollet:  

Helena Melander 

Sekreterare 

Justeras: 

Peter Thorén Pär Aronsson 

Ordförande Justeringsperson 
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