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1(5) 
Protokoll 

Biocentrum 
Intendenturråd 

PROTOKOLL 
2019-09-27 

                      Tid och plats: 10.00 – 12.00 Rum A 402 

Närvarande ledamöter: 
Åke Olson (föreståndare Intendenturen), Sara Hallin Prefekt (Mykopat) 
,Eva Sundberg  (Växtbiologi), Mats Sandgren (Molekylära 
vetenskaper),Yenny Venegas (Akademikonferens), Örjan Berglund 
(SACO), Lotta Olsson (ST), Lennart Hedén (Intendenturen),  

 

Förhindrade: 
Vadim Kessler Prefekt (Molekylära vetenskaper) , Mikael Pell (BÖL), Bo 
Aspman (Fakultetskansliet)ingen representant för Studentorganisationen 

§ 1  Sammanträdets öppnande 
Åke Olson öppnade mötet.Lennart Hedén utsågs till sekreterare och 
Mats Sandgren till att justera protokollet 

            Föredragare:  
Åke Olson 

§ 2  Övriga frågor och godkännande av dagordning 
 

Madeleine Thorngren, Arkivarie Molekylära Vetenskaper erbjuder 
hjälp att organisera i det gemensamma arkivet på Biocentrum., 
sammankallar grupp av arkivansvariga. Lennart tar fram fördelning av 
arkivutrymme mellan institutionerna. 

Efter tillägg godkändes dagordningen i sin helhet. 
 

            Föredragare:  
Åke Olson 

§ 3                  Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Åke går igenom föregående mötes protokoll.  

 

Disk i ”egen” regi 

Föredragare:                                                                                                       
Åke Olson 

 
 



 

 
 

Vadims fråga om att Molekylära Vetenskaper skulle diska i egen regi 
har inte diskuterats vidare på institutionerna  och frågan lägg på is 
tillsvidare. 

Intendenturens framtid och organisation  

Utredning gjord av Bo Aspman om intendenturerna på BioC, 
Ekologicentrum och MVM skall fortsätta drivas i egen regi eller om de 
uppgifterna skall övertas av SLU Service för synergivinster ute för 
remiss. Diskussion om för-resp nackdelar, Det behövs en 
kostnadsanalys innan beslut, vad händer med möjligheten att 
påverka, välja/avstå tjänster , hur hantera odlingsenheten i en ev. 
framtida organisation, vem är chef/arbetsledare. Det behövs mer 
detaljinformation och i dagsläget är BioC negativa till förslaget. 

Lennart och Åke skriver svar till Bo Aspman. Åke kontaktar Thorleif 
Härd för att framföra BioC syn på detta. 

Fördelning diskkostnader 

Beslut att kostnaden för centraldisken fördelas enligt samma modell 
som hyresfördelningen. Uppföljning med mätning av disk under 2020. 

 

  

 

 

                       

 

§ 4                  Ekonomi 

                        Ekonomisk uppföljning av drift 1:a halvåret 2019, utfall 8,15  msek   
högre kostnad pga periodisering och driftkostnad högre än 
budget(kostnad för skyltning skall konteras om till avskrivning) vilket 
gör att dessa kostnader skall ligga på budget vid årets slut. 
Lokalvårdskostnader högre utfall än budget vilket Bo Aspman 
kommer att följa upp. Centraldisken följer budget på årsnivå. 

Konfokalmikroskop resultat sämre än budget pga kostnad i samband 
med ny ansvarig (kompetensövergång). 

Budget 2020 

Beslutades att då det inte kommer att vara något 
Intendenturrådsmöte innan budget 2020 skall vara klar, kommer Bo 
Aspman skicka ut budgetförslag för Intendenturen för godkännande. 

         Föredragare:  

Åke Olson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

  Föredragande: 

   Lennart Hedén 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                        

 

 

                         

§ 5                 Personal 

Sommarvikarierna på odlingsanläggningen och internservice har 
fungerat mycket bra, denna sommar har verksamheten på BioC varit 
på en låg nivå, kommer det att var så även nästa sommar kan vi 
minska sommarbemanningen något. 

Odlingsenheten 

Pensionsavgångar för både Urban och Per är aviserade till 
sommaren 2020 resp årsskiftet 2021, rekrytering startas upp till våren 
2020. Idag ligger en tjänst vardera på Växtbiologi och Intendenturen, 
Åke diskuterar med Pär Ingvarsson om det är lösningen framöver 
också. 

                          

§ 6                 ”IT-grupp” 

 Bioc Institutioners IT stöd samarbetar för att ge gemensamt stöd till 
BioC men är knutna till resp. institution. 

För gemensamma möteslokaler beställer Intendenturen arbeten av ”IT-
gruppen” mot debitering om nödvändigt. 

”IT gruppens” ledning är inst. medlemmar i Intendenturrådet och frågor 
kring ”IT gruppen” tas upp som diskussionspunkt på rådets möten. 

                        

§ 6                 Miljöcertifiering 

 Internrevision genomförd den 26/9 med gott resultat. Positivt kring 
generellt bra miljöarbete på BioC med uppföljning av avvikelser och 
förslag, uppdaterad miljöhandbok, god ordning på labb och 
engagerade medarbetare. Förbättringar kan ske på samarbete mellan 
miljösamordnare och ledning,kommunicerade miljömål, indirekta 
mijömål ex. 

Gemensamt certifikat för SLU 

 

 

 

 

 

      

 

      Föredragare:  

       Åke Olson 

       Lennart Hedén 

 

 

 

 

         

        Föredragare: 

Åke Olson 

 

 

 

 

 

           Föredragande: 

           Lennart Hedén 

 

 

 



 

 
 

Det är nu beslutat att SLU skall ha ett gemensamt miljöcertifikat istf 11 
st. Planerat att genomföra till januri 2021.. 

 

§ 8                 Föreståndare Intendenturen 

                        

                       Biträdande föreståndare-Eva slutar sin prefekt och lämnar 
intendenturrådet, till ny biträdande föreståndare föreslås Mats 
Sandgren som då också skulle ersätta Vadim Kessler i 
Intendenturrådet. Mats behöver stämma av med Vadim innan 
slutgiltigt beslut kan tas. 

                                                                   

  

 

 

§  9                Intendenturen informera  

                        SLU Holding (Green innovation park) 

                      Henrik Landgren (SLU Holding) informerade om deras planer på att   
hyra lab lokaler i BioC (hela korridor B300) när Molekylära 
Vetenskaper lämnar korridor B300. Det går att avskärma den 
verksamheten från SLU verksamhet på enkelt sätt. Frågor som kom 
från Intendeturrådet var hyrestiden 2 år, behövs en lab.manager, 
vikten av att SLU Holding säkerställer milj- och arbetsmiljökrav. 

 

                       Ytterligare service 

Lennart ställde frågan om det är någon ytterligare service som 
intendenturen kan bistå med, men i dagsläget behövs inte det. 
Däremot kommer intendenturen att ha en del av introduktionen för 
nyanställda (6 månader eller mer) 

 

 

§ 10                Övriga frågor 

                       Julfest den 11/12 , information skickas ut inom kort. 

 

   

          

         Föredragare:  

Åke Olson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragare: 

Åke Olson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Föredragare: 

Åke Olson 

 



 

 
 

                       Eva informerade om Uppsala Kommuns planer på att bygga spårväg 
genom Ultuna (Ulls Väg) och vad de kan innebära ,bla med tanke på 
NMR utrustning 

                  

§ 11               Möten 2019 

                       

                      Fredag 2019 12 06 kl 10-12 Rum A402 

             

§ 12                Mötet avslutas 

I sedvanlig ordning avslutar ordföranden Åke Olson mötet och tackar 
mötesdeltagarna för visat intresse och stort engagemang! 

 

 

 

 

Vid protokollet 

………………………….. 

Lennart Hedén/Sekreterare 

 

……………………………                      

Åke Olson/Ordförande 

 

……………………...... 

                      Mats Sandgren/Justeringsperson                          

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 


