
  

 

Husråd Ull 
 

 

PROTOKOLL  

2022-05-18 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Husråd Ull 

Innehållsförteckning  

§ 1  Sammanträdets öppnande ......................................................................................... 2 

§ 2  Utseende av justeringsperson .................................................................................... 2 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan ......................................................................... 2 

§ 4  Protokoll från föregående möte................................................................................. 2 

§ 5  Ny FM Ull ................................................................................................................. 3 

§ 6  Akademiska hus informerar ...................................................................................... 3 

§ 7 Val av ordförande och vice ordförande ..................................................................... 4 

§ 8  Fastställande av Servicepaket 2023 .......................................................................... 4 

§ 9  Ljudnivå i Ulls hus .................................................................................................... 4 

§ 10  Klimatstyrning Ultuna (inomhustemperaturer) ......................................................... 5 

§ 11  Mötesrum D336, Stad och land................................................................................. 5 

§ 12  Information från Miljöenheten .................................................................................. 5 

§ 13  IA-systemet ............................................................................................................... 5 

§ 14  Övergripande SSM-information ............................................................................... 6 

§ 15a  Övriga fråga: Covidskyltning ................................................................................... 6 

§ 15b  Övrig fråga: Tillgängliggörande av studieblock ....................................................... 7 

§ 15c  Övrig fråga: Portabla videokonferensutrustningar .................................................... 7 

§ 16  Nästa sammanträde ................................................................................................... 7 

§ 17  Sammanträdets avslutande ........................................................................................ 8 

 

Tid och plats 

Onsdag 18 maj 2022, kl 14.00-15.00, konferensrum Grimsö samt zoomlänk 

 

Närvarande ledamöter   

Peter Thorén Ordförande, VS Fastighetsavdelningen 

Henrik Hägerström  Personalavdelningen 

Natalie Håkansson  ArtDatabanken 

ULS, Jakob Larsson  Ordf. ULS 

Malin Jenslin  Biblioteket 

Pär Aronsson  NJ-kansliet 
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Övriga närvarande   

Carl-Stefan von Engeström  Skyddsombudsrepresentant 

Lee Farmer  SSM Service 

Agneta Höjdestrand  SSM 

Lotta Erngren  Akademiska hus 

Joel Ingolf  Akademiska hus 

 

Förhindrade   

Namn   

Julija Falkman  Inst. för ekonomi 

Lars Johansson Vice ordförande,  Inst. för stad och land 

Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 

Karin Bäckman  SSM Miljö 

 

Protokoll  

§ 1  Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 2  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att Carl-Stefan von Engeström utses att justera protokollet. 

 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att Husrådet godkänner föreslagen föredragningslista efter tillägg 

av följande som läggs som övrig fråga: 

1. Fråga från ULS om att få placera ut studentkompendier, 

2. Fråga från Henrik Hägerström om kvarvarande ”covid-anslag” 

 

Föredragande:  

Peter Thorén 

§ 4  Protokoll från föregående möte  

Föredragande:  

Peter Thorén 
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Handlingar 

Föregående protokoll är publicerat på Medarbetarwebben. 

Noteras att protokollet efter mötet kompletterades enligt 

överenskommelse med utredda akustiska åtgärder i huset, se §13. 

Beslut 

att Protokollet kan läggas till handlingarna 

§ 5  Ny FM Ull  

Ärendet i korthet 

Lee Farmer, som idag är närservicetekniker vid VHC tillträder 

tjänsten som ny FM Ull den 15 augusti. Lee gav en kort 

presentation av sig själv. 

Beslut 

att Lee hälsas varmt välkommen. 

 

Föredragande:  

Peter Thorén/Lee Farmer 

 

 

§ 6  Akademiska hus informerar  

Ärendet i korthet 

Akademiska hus informerar om följande: 

 Man kommer att installera fler solceller på framför allt 

BioC och VHC, ca 400 kW. 

 Befintliga motorvärmare (gröna huvar) kommer att 

ersättas med avgiftsbelagda (för elen) laddstolpar.  

 AH har tillsammans med Pär Aronsson och Johan 

Lindersson haft ett inledande möte om den årligen 

återkommande frågan om inomhusklimatet. AH har 

presenterat möjliga åtgärder och begränsningar. Inga 

överenskommelser har fattats ännu utan det rör sig om 

en första diskussion. Ytterligare möten planeras efter 

sommaren.  

Beslut 

att Husrådet tackar för informationen. 

 

 

Föredragande:  

Lotta Erngren/Joel Ingolf 
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§ 7 Val av ordförande och vice ordförande  

Ärendet i korthet 

Mandattiden har löpt ut för ordföranden och vice ordföranden 

kommer att avgå som prefekt och husrådsledamot. Vice 

ordförande är därför inte valbar för nästkommande 2-årsperiod. 

Ordförande står till förfogande. 

Beslut 

att Husrådet väljer Peter Thorén till ordförande för 1 år. Då 

många ledamöter ej var närvarande bordlades valet av vice 

ordförande till nästa möte.  

 

Föredragande:  

Peter Thorén  

 

 

§ 8  Fastställande av Servicepaket 2023  

Ärendet i korthet 

Servicepaket 2023 har varit ute på remiss under en dialogperiod 

enligt fastställd process. SSM föredrog i korthet innehåll och de 

förändringar som sker och önskar nu ett formellt mandat för 

ordförande att teckna överenskommelsen med Servicechef SSM 

så att budgetförutsättningarna avseende standard- och tilläggs-

tjänsterna är klara inför budgetarbetet som vidtas i höst. 

Beslut 

att Husrådet ger ordförande klartecken att teckna överens-

kommelsen enligt förslag. Varje ledamot ansvarar för att resp 

verksamhets ekonomifunktion informeras inför budgetarbetet. 

Husrådet fastställer att nivån på redovisad uppföljning är 

tillräcklig. 

 

Föredragande:  

Agneta Höjdestrand 

 

 

§ 9  Ljudnivå i Ulls hus  

Ärendet i korthet 

Ljudstörningar är en återkommande fråga. En ny aspekt har nu 

inkommit från Ekonomiavdelningen som upplever problem med 

ljudnivån i korridoren plan 4. Störningen uppstår främst från 

klackar och samtal från passerande.  

 

Föredragande:  

Peter Thorén 
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Beslut 

att Husrådet uppdrar till FM att se över möjliga åtgärder efter 

tillträde i höst. 

§ 10  Klimatstyrning Ultuna (inomhustemperaturer) 

Ärendet i korthet 

Information från möte med Akademiska hus där Pär Aronsson 

deltog tillsammans med Johan Lindersson. Punkten avhandlades 

under §6, Akademiska hus’ information. 

Beslut 

att punkten därmed är avhandlad. 

 

Föredragande:  

Pär Aronsson 

 

 

§ 11  Mötesrum D336, Stad och land 

Ärendet i korthet 

Förslag att tillgängliggöra mötesrum D336 som allmänt 

konferensrum. Idag hör rummet till Stad och land.  

Beslut 

att bordlägga frågan till nästa gång då Lars Johansson 

förhoppningsvis är närvarande. 

 

Föredragande:  

- 

 

 

§ 12  Information från Miljöenheten 

Ärendet i korthet 

Då Karin Bäckman fått förhinder utgick punkten vid detta möte. 

 

Föredragande:  

- 

 

 

§ 13  IA-systemet 

Ärendet i korthet 

Under period 220301-220511 har följande arbetsmiljörelaterade 

ärenden inom Ulls hus rapporterats: 

 2022-162 (5/5) Riskobservation: Äldre person böjer sig 

för att ta upp ett papper framför service-centerdisken och 

 

Föredragande:  

Agneta Höjdestrand 
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slår huvudet i disken. Inga åtgärder pga låg sannolikhet 

och mindre konsekvenser. 

 2022-84 (24/3) Tillbud: Social arbetsmiljöbrist för 

enskild student. 

Beslut 

att Husrådet därmed tagit del. 

§ 14  Övergripande SSM-information 

Ärendet i korthet 

Inom SSM pågår följande: 

 Johanna Sennmark tillträder officiellt som tf chef för 

Service, säkerhet och miljö 1 juli.  

 Serviceorganisationen i Alnarp kommer att slås ihop 

med resterande serviceorganisation under Solbritt 

Sjöholm från i höst. Vi ser att det skapar en mer logisk 

organisation och möjligheter till kunskaps- och 

samarbetseffekter. 

 I och med att Miljöenheten har fått utökat uppdrag om 

Agenda 2030 och SLU:s hållbarhetsarbete pågår nu 

rekrytering av ytterligare miljökoordinator till gruppen. 

 Nytt avtal om Strålskyddssäkerhetsexpert har tecknats, 2 

personer fyller funktionen mot tidigare 1 vilket ger högre 

redundans. 

 Beslut att alla avdelningar ska göra Ukrainarelaterade 

riskanalyser Säkerhet tar nu fram en mall som stöd för 

detta arbete. 

 Säkerhet har fått godkänt att rekrytera ytterligare en 

informationssäkerhetssamordnare utöver Markus 

Nilsson som är informationssäkerhetsstrateg. 

Beslut 

att Husrådet tackar för informationen. 

 

Föredragande:  

Agneta Höjdestrand 

 

 

§ 15a  Övriga fråga: Covidskyltning  

Föredragande:  

Henrik Hägerström 
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Henrik Hägerström undrar om det inte är dags att plocka bort 

skyltar och anslag med anledning av covid då informationen 

börjar bli inaktuell. I anslutning till lyftes frågan om det finns 

SLU-gemensamma riktlinjer för att stanna hemma när man 

uppvisar förkylningssymptom. Dessa råd gäller dock fortfarande 

nationellt och därmed även för SLU. 

Beslut 

att Husrådets mening är att frågan bör lyftas till hösten då 

smittfaran ännu inte är över. Frågan läggs som en punkt på 

agendan vid möte i höst. 

§ 15b  Övrig fråga: Tillgängliggörande av studieblock 

ULS önskar godkännande av att lägga ut studieblock (för 

anteckningar) så att de blir tillgängliga för fler studenter, t.ex. 

lägga ut vid studentköken, vid biblioteket och liknande.  

Beslut 

att SSM får i uppdrag att stämma av med Lokalvården m fl. och 

återkommer till ULS. 

 

Föredragande:  

Jakob Larsson 

§ 15c  Övrig fråga: Portabla videokonferensutrustningar 

Carl-Stefan von Engström lyfte fråga om portabel video-

konferensutrustning om det är lämpligt att införskaffa 

låneuppsättningar eller om varje verksamhet ska köpa eget.  

Beslut 

att Husrådet konstaterar att frågan varit uppe tidigare och 

uppmanar fler att prova den utrustning av en enklare klient-

baserad videokonferens-lösning som finns i Hallfreda B351 (se 

Husråd 2021-03-02, §11) 

 

Föredragande:  

Carl-Stefan von 

Engeström 

§ 16  Nästa sammanträde 

Kommande möten bokades till  

Onsdag 14 september kl 14.00-15.30 samt  

Tisdag 15 november  kl 14.00-15.30. Lee Farmer återkommer 

med kallelse via outlook. 

 

Föredragande:  

Peter Thorén 
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§ 17  Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackar för mötet och avslutade. 

 

Föredragande:  

Peter Thorén 

 

Vid protokollet:  

Agneta Höjdestrand 

Sekreterare 

Justeras: 

Peter Thorén Carl-Stefan von Engström 

Ordförande Justeringsperson 
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