
  

 

Husråd Ull 

  
Protokoll 4/2020 

2020-11-17 

 
 

 

Husråd Ull 

Tid och plats 

Den 17 november kl. 13.00–14.30. Länk via zoom 

 

 

Närvarande ledamöter   

Peter Thorén Ordförande Fastighetsavdelningen 

Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 

Anna-Karin Olofsdotter  Personalavdelningen 

Natalie Håkansson  Artdatabanken 

Knut H Andersson  ULS 

Julija Falkman  Inst. för ekonomi 

 

Övriga närvarande   

Helena Melander  SLU Service 

Karin Bäckman  SLU Miljö 

Carl-Stefan von Engeström  Skyddsombudsrepresentant 

Agneta Höjdestrand  SSM 

Pia Möllerström  Akademiska hus 

 

Förhindrade 

Malin Jenslin 

Lars Johansson 

Per Aronsson 

Markus Göransson 
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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 

Föredragande:  

Peter Thorén 

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

handlingarna 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 5  Akademiska hus info 
Pia Möllerström meddelar att de inte slussar ut 

omprogrammering där man tar bort dagljusregleringen i 

samtliga kontor utan att verksamheterna får göra en felanmälan 

till service ull där man upplever problem med ljuset.  

Föredragande:  

Akademiska hus 

§ 6  Namnge lokaler 

Karin Bennmarker bjöds in för att berätta om ett förslag att 

namnge framförallt studentköken i Ulls hus efter några av 

SLUs Årets Alumner. Husrådet är positiva till detta och tar 

gärna emot förslag  

Föredragande:  

Karin Bennmarker 

 

§ 7  Miljö 

 Intern miljörevision för Ull är 17/11 och genomförs 

digitalt. Uppföljning under våren. 

 Extern miljörevision vecka 6-7, räknar med fysiskt 

genomförande. 

 Fortsätter arbetet med Ett certifikat. Många diskussioner 

uppstår. Husrådet kommer bli en viktig del när det är klart. 

 De nya riktlinjerna för inköp av mat tas upp i REB 25/11. 

WWF:s guide ”One planet plate” (0,5 kg CO2e per måltid) 
kommer att finnas som en artikel att beställa i p 

Proceedo. Sluss har varit med i hela processen. 

Föredragande:  

Karin Bäckman 
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§ 8  SSM-info  

 IA systemet 

Redovisning av incidenter Ulls hus: Ett tillbud (nr 2020-

274) sedan senaste Husrådet. Hanteringstiden per ärenden 

(från registrering till klarrapportering) ökar och är 

fortfarande lång. 

 Videokonferenssystemet i Inspektorn behöver av 

säkerhetsskäl bytas ut och anbudet från Atea gäller till 

februari.  Uppskattad kostnad för utrustningen är ca 105 tkr 

som hanteras som en övrig avskrivning för Ulls hus. 

Husrådet ger Helena och Peter ok på att gå vidare med 

beställning. 

 Säkerhet: 

Under vecka 44 framkom att VPN uppkoppling utanför 

SLU-nätet plötsligt krävdes för Primula. Orsaken var att 

leverantören uppdaterat sin serversäkerhet och själva 

beslutat att VPN ska krävas. Informationssäkerhets-

klassning av Primula ska nu genomföras 27/11. I avvaktan 

på resultat har Primula öppnats upp igen och ska fungera 

som tidigare. 

 Adm service: 

Årets Luciafirande är inställt pga de rådande omständig-

heterna. 

 Service: 

Service Ull, Post, Transport och Närservice slås ihop 1/1 

2021 till en enhet.  

Föredragande:  

Agneta Höjdestrand 

 

§ 9  Videokonferensutrustning  
AV-stöd har ett enklare videokonferenssystem de 

rekommenderar i mindre mötesrum. Kostnaden är 4000 kr 

exkl. installation. Husrådet beslutar att Peter och Helena ser ut 

ett rum som vi installerar detta i där samtliga kan boka och 

prova hur det fungerar. 

Föredragande:  

Helena Melander 

 

§ 10  Corona 

Golvmarkeringar är utplacerade i samtliga personalkök. 

Fler medarbetare arbetar på distans. 

SLU kommer med beslut i slutet av vecka 47 efter nya 

restriktioner från regeringen. 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 11  Övrigt 
Knut H Andersson tackar för året och sitt deltagande i 

husrådet. Ny efterträdare väljs in under vecka 48.   

Föredragande:  
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§ 12  Vårens möte  
2 mars kl. 13.00-14.30 

18 maj 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 

 


