
  

 

Husråd Ull 

  
Protokoll 3/2020 

2020-09-14 

 
 

 

Husråd Ull 

Tid och plats 

Den 14 september kl. 13.00–14.30. Länk via zoom 

 

 

Närvarande ledamöter   

Peter Thorén Ordförande Fastighetsavdelningen 

Lars Johansson Vice ordförande Inst. för stad och land 

Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 

Henrik Hägerström ers. HR  Personalavdelningen 

Natalie Håkansson  Artdatabanken 

Knut H Andersson  ULS 

Clara Wiklund  Inst. för ekonomi 

Malin Jenslin  Biblioteket 

 

Övriga närvarande   

Pär Aronsson  NJ-kansliet 

Helena Melander  SLU Service 

Karin Bäckman  SLU Miljö 

Carl-Stefan von Engeström  Skyddsombudsrepresentant 

Agneta Höjdestrand  SSM 

Pia Möllerström  Akademiska hus 

Markus Göransson  Akademiska hus 
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§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 

 

§ 2  Utseende av justeringsperson 
Till justeringsperson utsågs Torbjörn Andersson 

 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs efter  

Föredragande:  

Peter Thorén 

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

handlingarna 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 5  Akademiska hus info 
Klimatet: Pia Möllerström förvaltare för Ulls hus från 

akademiska hus redogjorde vad som är gjort med 

kontorsarmaturerna. 

Takarmaturerna: 5 testrum är lämnade till AH där de tagit bort 

dagsljusregleringen och ska efter utvärdering se om de ska 

programmera om samtliga kontorsarmaturer. 

 

Föredragande:  

Akademiska hus 

§ 6  Entréprojektet 

Helena informerade att Entréprojektet är pausat i väntan på nya 

direktiv från rektor. 

Föredragande:  

Helena Melander 

 

§ 7  Miljö 

 Projektet Ett certifikat fortsätter. Vecka 6 och 7 2021 

kommer den första externa revisionen för hela SLU 

äga rum. Planeringen pågår för fullt. Kallelser kommer 

förhoppningsvis inom en månad. Det kommer 

publiceras en nyhet på medarbetarwebben när det är på 

gång och det är respektive miljösamordnare som 

kommer bjuda in verksamheterna. Med det nya 

upplägget kommer Ulls miljögrupp att splittras och det 

kommer istället finnas en för bara Uadm. 

Institutionerna inom Ulls kommer istället att vara med 

i grupper tillhörande fakulteterna. Husrådet kommer 

därför få en ännu viktigare roll för miljöfrågor som hör 

till huset/husen inom Ull 

 Nya SLU övergripande miljömål som ska tas fram 

under hösten: 

Föredragande:  

Karin Bäckman 
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- Energimål: besparing tillsammans med AH 

- Energimål: inköpt energi, egenproducerad energi 

- Mål gällande tjänsteresor och uppdaterade 

reseriktlinjer 

- Utbildningsmål 

- Agenda 2030 

 Fortsätter arbetet med att ta fram nya riktlinjer för 

inköp av mat (catering), men det är inte helt enkelt att 

enas om ett bra förslag. Förhoppningsvis är de snart i 

hamn, men vi vet ännu inte exakt hur de kommer se ut. 

§ 8  SSM-info  

 IA systemet 

Totala händelseantalet summerat från undernivåer 

Tillbud 2020: Inomhusluften i kuben leder till 

luftvägsproblem, under utredning 

Förbättringsförslag: 2020 Upphängningsanordning för 

nya blädderblock på vägg i konferenslokaler. 

 Servicepaketet presenterades, Peter har godkänt det 

innan mötet. 

 Säkerhet: 

-Christian Nähl tjänstledig fr 1 september 

-Skärpta kram kring säkerhetsskyddsanalys initierade en 

riksinventering hösten 2019. Denna ska nu följas upp 

med fysiska besök under hösten för dialog kring risker 

och sårbarheter. 

-Resepolicy för utlandsarbete (krav från 

internrevisionen) 

 Service: 

-Biträdande servicechef har sagt upp sig, arbetsbefriad 

från 7/9 

 Miljöenheten 

-1 september började Kristin Thored sin tjänst som 

exportkontrollkoordinator. (PDA, produkter med dubbla 

användningsområden och ev export av dem.) 

-Camilla Källman är tillbaka på 90% efter 

föräldraledighet. 

 

Föredragande:  

Agneta Höjdestrand 

 

§ 9  Servicepaketet  
Agneta presenterade servicepaketet och Peter har innan mötet 

godkänt det. 

SLU Holding flyttar ut från Inspektorn 1 september. 

Föredragande:  

Agneta Höjdestrand 

 

§ 10  Corona 

Husrådet har fått in en del åtgärdsförslag på förhållningssätt i 

köken nu under Corona pandemin och det är inget husrådet kan 

Föredragande:  

Peter Thorén 
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besluta utan det är en fråga centralt för SLU. Peter har skickat 

frågan till coronagruppen men inte fått svar. 

Helena beställer golvmarkeringar som service ull sätter upp i 

personalköken. 

- Alla meddelar att fler arbetar på plats. 

- Helena informerar om städrutiner ser ut nu under pandemin. 

Toaletter 2 ggr/dag, spritar alla taytor varje dag. 

§ 11  Övrigt 
-Köpa in enklare videoutrustning till mötesrummen i Ulls hus 

kom som förslag, Helena kontaktar AV och ber om ett pris. 

- Taklister i korridorerna att sätta upp information mm på, avd 

beställer själva genom FM. 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 12  Nästa möte  
17/11 kl. 13:00-14:30 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 13 Mötets avslutande  
Peter avslutar mötet 

 

Föredragande:  

Peter Thorén 

Vid protokollet:  

Helena Melander 

Sekreterare 

Justeras: 

Peter Thorén Torbjörn Andersson 

Ordförande Justeringsperson 

 


