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Infras tjänstekatalog 2016 

Avdelningen för infrastruktur (Infra) har till uppgift att tillhandhålla en 
kostnadseffektiv, smidig och väl fungerande infrastruktur, samt att ansvara för 
samordning av den infrastrukturella verksamheten inom hela SLU. Med 
infrastruktur avses här verksamhetsstöd och service innefattande bl.a. 
lokalförsörjning, säkerhet, miljöledning, hyresadministration, lokalvård, post, 
trycksaker, transporter, fastighetsservice och närservice. 

Infras tjänstekatalog ger en helhetsbild över alla de tjänster som Infra idag 
tillhandahåller eller kan tillhandahålla till hela SLU. Tjänstekatalogen är ett stöd 
och ett underlag för dialogen med olika kunder och mottagare inom SLU. Det 
innebär att Infras tjänstekatalog endast riktar sig till brukare och användare inom 
SLU och inte till några externa intressenter. 

Tjänsterna är sorterade i fem tjänsteklasser (grupper) för att tydliggöra utbudet. 
Infra erbjuder två typer av tjänster. Det är standardtjänster och tilläggstjänster. 
Tilläggstjänster är alltid kopplade till en specifik standardtjänst. I 
sammanställningen på nästa sida listas alla standardtjänsterna medan 
tilläggstjänsterna framgår i beskrivningen av respektive standardtjänst. 

Finansieringen av de olika tjänsterna varierar. En del tjänster betalas via den 
interna tilldelningen, dvs. universitetspåslaget, en del genom lokaltjänstpåslag och 
slutligen en del i form av försäljning. Det framgår av beskrivningen av respektive 
standardtjänst hur den finansieras samt hur tillhörande tilläggstjänster finansieras. 

Infras tjänsteutbud är inte statiskt utan utvecklas och förändras allt eftersom SLU:s 
verksamhet förändras. Det innebär att Infras tjänstekatalog är ett levande dokument 
som kontinuerligt uppdateras med nya eller förändrade tjänster. Alla förändringar 
av tjänsteutbudet sker på ett kontrollerat och strukturerat sätt och i samråd med 
kunder och mottagare. 
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Infras tjänster 

Tjänsteklass Standardtjänster 
Lokalförsörjning Lokalplanering 

 Projektledning av ny- och ombyggnadsprojekt 

 Vård och förvaltning av konst 

 Fastighetsekonomi 

 Hyresadministration 

Service Kontorsservice 

 Publikationsservice 

 Repro 

 Post 

 Närservice 

 Transport 

 Fastighetsservice 

 Lokalvård 

 Servicecenter 

 Verkstad 

 Undervisningsservice 

 Omhändertagande av uttjänt datorutrustning 

 Biltvätt däckskifte vinterförvaring däck 

 Försäljning kompendier 

 Campusskötsel (campus Ultuna) 

 Trädgårdsskötsel (kunskapsparken i Ultuna) 

Administration Personaladministration 

 Beställningar 

 Event 

Säkerhet Krishantering 

 Hot och våld 

 Säkerhetsskydd 

 Riskhantering 

 Bevakning och väktartjänster 

 Informationssäkerhet 

 Skalskydd 

 Brandskydd 

 Strålsäkerhet 

Miljö Kemikaliehantering 

 Miljöstöd i upphandling 

 Stöd i miljöfrågor 

 System för farligt avfall 
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Lokalförsörjning 

Lokalförsörjning omfattar ett antal tjänster som handlar om hur Infra stödjer SLU 
med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för utbildning, forskning och 
fortlöpande miljöanalys.  

Lokalplanering 

Beskrivning av tjänsten: Försörja verksamheten med ändamålsenliga och väl 
fungerande lokaler ur ett SLU-perspektiv. Såväl strategisk som operativ förvaltning 
av SLU:s lokaler. Analys av behov och utveckling av lokaler, campus, försöksytor 
m.m. Säkerställande av att interna regelverk angående lokalhyror och lokalprocess 
följs.  

Kontakt: Beror på ärendetyp, besök Infra Lokalers hemsida för mer information om 
vem som skall kontaktas: https://internt.slu.se/sv/styrning-och-
organisation/organisation/universitetsadministrationen/infra/lokaler-redigerbar-
sidasl/. 

Beställning: Beror på ärendetyp, besök Infra Lokalers hemsida för mer information 
om vem som skall kontaktas: https://internt.slu.se/sv/styrning-och-
organisation/organisation/universitetsadministrationen/infra/lokaler-redigerbar-
sidasl/. 

Prissättning: Tilldelningsfinansiering. 

Tilläggstjänster: 

 Förvaltning, inventering och katalogisering av konst. 

 Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande undervisningslokaler. 

 Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande udda lokaler. 

 Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande friställda lokaler. 

 Arbetsmiljöansvar i undervisningslokaler, udda samt friställda lokaler. 

 In- och utvändig skyltning. 

 Övergripande ansvar för utvändig campusmiljö. 

 Inredningsplanering. 

Projektledning av ny- och ombyggnadsprojekt 

Beskrivning av tjänsten: Projektledning av ett ny-, ombyggnads- eller 
avvecklingsprojekt från framställan av lokalbehov till överlämning till 
verksamheten. Ansvar för planering och styrning av tilldelade resurser så att 
projektuppdragets mål nås. 

Kontakt: Johan Lindersson, projektchef, johan.lindersson@slu.se, tfn 018-67 10 
32. 

Beställning: Blankett för beställning av mindre lokalanpassningar eller förstudie av 
en ny- eller ombyggnad finns på hemsidan: https://internt.slu.se/sv/stod-och-
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service/lokaler/blanketter-och-mallar/. Vidare procedur enligt gällande anvisningar 
för ny- och ombyggnationer. 

Prissättning: Enligt gällande anvisningar för ny- och ombyggnationer. 

Tilläggstjänster:  

 Upphandling. 

 Leveransbesiktning. 

 Flyttplanering. 

 Inventering, restaurering och flytt av konst i samband med ny- eller 
ombyggnadsprojekt. 

Vård och förvaltning av konst 

Beskrivning av tjänsten: Vårdar och förvaltar samtliga konstverk som överlämnats 
av Statens konstråd, som SLU har köpt med statliga medel samt som SLU mottagit 
i gåva. I det arbetet ingår att hantera ansökningar om nya konstkollektioner, 
ansvara för vård, renovering och stöldhantering, samt ansvara för SLU:s 
konstförråd. 

Kontakt: Maria Teresa De Mendonça E Santos, konsthandläggare, 
Teresa.de.Mendonca@slu.se, 018-67 16 66. 

Beställning: Vid frågor om byte, renovering eller placering av konst; 
kontaktpersonen. 

Prissättning: Tjänsten finansieras av intern tilldelning. Vid ny byggnadsanknuten 
konst debiteras den i projekten. Renovering av befintlig konst bekostas av 
nyttjaren. 

Tilläggstjänster: Inga tilläggstjänster. 

Fastighetsekonomi 

Beskrivning av tjänsten: Redovisning, dvs. hantering av kund- och 
leverantörsfakturor. Avstämning av redovisning och registrering av 
bokföringsordrar. Inventering av inventarier. Ekonomistyrning och controlling 
avseende ny- och ombyggnadsprojekt. 

Kontakt: Patrik Nyman, CFO, patrik.nyman@slu.se, tfn 018-67 35 31. 

Beställning: Genom personlig kontakt, telefon eller mail. 

Prissättning: Genom intern tilldelning/påslag. 

Tilläggstjänster: Inga. 
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Hyresadministration 

Beskrivning av tjänsten: Hantering av hyresavtal, både på inhyrningssidan 
gentemot våra hyresvärdar och på uthyrningssidan, gentemot våra enheter inom 
SLU. Hantering av digitala ritningar på de byggnader som SLU hyr och ansvar för 
att ritningarna är sammankopplade med aktuella hyresavtal. Upprättande av 
hyresprognoser och budget som bl.a. efterfrågas av ledning och styrelse. 
Andrahandsuthyrning mot i första hand enskilda restauranger som finns inom SLU. 
Hanterar också ett fåtal ytterligare andrahandskontrakt. 

Kontakt: Patrik Nyman, CFO, patrik.nyman@slu.se, tfn 018-67 35 31. 

Beställning: Sker automatiskt en gång varje månad där månadshyran beräknas och 
fastställs. Denna distribueras sedan via enhetens interna hemsida där besök kan 
göras för att hämta de underlag som önskas. Därutöver kan kontakt tas genom en 
gemensam mejlbox (hyra@slu.se) för att ställa frågor kring lokalhyra. 

Prissättning: Genom tilldelning/påslag. 

Tilläggstjänster: Andrahandsuthyrning, hyresprognoser, digitalt ritningsarkiv. 

Service 

Service omfattar alla verksamhetsstödjande tjänster som Infra tillhandahåller till 
hela SLU och som utförs av personal på samtliga campus. Det är tjänster som 
möter SLU:s behov av service och som alla kommer i mer eller mindre daglig 
kontakt med. 

Kontorsservice 

Beskrivning av tjänsten: Försäljning av kontorsmaterial, profil- och presentartiklar, 
samt kursmaterial (kompendium). Det är en service för anställda på SLU campus 
Uppsala och campus Alnarp. Det är prisvärt och går lätt att få tag på det man 
behöver via servicecenter. Skåpservice (kontorsmaterial ute på avdelningar och 
institutioner) är ett bra alternativ där man får sina varor upplockade på hyllorna. 

Kontakt: Uppsala: Camilla Stenberg, camilla.stenberg@slu.se, tfn 018-67 10 27. 

Alnarp: Service Alnarp, 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00. 

Beställning: Via telefon och mail. 

Prissättning: Försäljning. För skåpservice tas en startkostnad ut som är 800 kr per 
skåp. 

Tilläggstjänster: Inga. 
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Publikationsservice 

Beskrivning av tjänsten: Lagerhantering, distribution och utskick av 
informationsmaterial, prenumerationer m.m. Möjlighet att lagra publikationer (på 
pall eller hylla) samt att få dessa utskickade till prenumeranter. 

Kontakt: Dimitris Papageorgiou, dimitris.papageorgiou@slu.se, tfn 018-67 27 88. 

Beställning: Mail och telefon. 

Prissättning: Individuell prissättning. Priser fr.o.m. 1 januari 2015 för lagerhyra 
inklusive hanteringskostnad men exklusive frakt och porto: 1 500 kr/pall och år och 
350 kr/hylla och år. Lagerhyran faktureras kvartalsvis. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Repro 

Beskrivning av tjänsten: För trycksaker i olika utföranden finns 
fullservicetryckerier både i Alnarp och i Uppsala. De utför layout, tryckning och 
efterbehandling av alla typer av tryckeriuppdrag. Layout, tryckning av 
avhandlingar, rapporter, foldrar, visitkort, faktablad, adresser, storformat, roll-ups 
och kuvert. 

Kontakt: Uppsala: Dimitris Papageorgiou, arbetsledare Repro, 
dimitris.papageorgiou@slu.se, tfn 018-67 27 88. 

Alnarp: Gary Nilsson, arbetsledare Repro, gary.nilsson@slu.se, tfn 040-41 50 08. 

Beställning: Webb, mejl, telefon och personlig kontakt. 

Prissättning: Försäljning, individuell prissättning. 

Tilläggstjänster: Vi kan hjälpa till med avrop av tryckeritjänster. Ta in offerter eller 
ombesörja hela processen. 

Post 

Beskrivning av tjänsten: Hantering av post och paket för hela SLU. Hämtning och 
lämning av post på terminal. Sortering av post. Utdelning av extern och intern post 
till SLU:s campus. Institutioner och avdelningar får en utdelning per dag förutom 
rektor och registrator som får flera. Utskrift av paket och rek i Postens Pac soft-
system åt institutionerna. 

Kontakt: Uppsala: Mikael Persson, arbetsledare, mikael.persson@slu.se, tfn 018-67 
11 63. 

Alnarp: Service Alnarp, 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00. 

Skara: Malin Stewart, malin.stewart@slu.se, tfn 0511-672 77. 

Umeå: Magnus Svedmark, magnus.svedmark@slu.se, tfn 090-786 82 49. 
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Beställning: Kontakt tas med Posten SLU som ger boxnummer och lägger in kund i 
postturen. Avtal skrivet med Posten AB för SLU:s räkning när det gäller leverans 
och mottagning av post. Tilläggstjänster beställs genom kontaktperson hos Posten 
SLU. 

Prissättning: Efter intern tilldelning.  

Uppsala: Tilläggstjänster debiteras efter tidsåtgång/körsträcka, torris 165 kr/14:e 
dag. Fast pris inom campus 60 kr/hämtning. Hämtning av paket Willys Gottsunda 
kostar 100 kr/paket. Gods- och paketmottagning samt utkörning debiteras 369 kr/h. 

Tilläggstjänster: Uppsala: Bud, körning åt tvätten, både åt interna och externa 
kunder, hämtning av paket Willys Gottsunda samt torris till Bio C. Ombud för 
gods- och paketmottagning enligt avtal. 

Närservice 

Beskrivning av tjänsten: Närservice omfattar traditionellt vaktmästeri och allt som 
där ingår såsom belysning, skyltning, förråds- och avfallshantering samt flaggning. 
Närservicetjänsten består av två delar: Del 1, där fasta avtal finns med fakulteter 
och institutioner med uppgjorda rutiner för vaktmästartjänsten. Del 2, servicetjänst 
där man avropar efter behov. Monteringsarbete, flyttar, reparationer, inköp, etc. 

Kontakt: Uppsala: Mikael Persson, arbetsledare, mikael.persson@slu.se, tfn 018-67 
11 63, eller postens tfn 018-67 10 63 vid ev. problem. 

Alnarp: Service Alnarp, 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00. 

Skara: Malin Stewart, malin.stewart@slu.se, tfn 0511-672 77. 

Umeå: Magnus Svedmark, magnus.svedmark@slu.se, tfn 090-786 82 49. 

Beställning: Fasta avtal: 

Uppsala: Efter genomgång tillsammans med beställare, skrivs avtal där rutiner för 
tjänsten ska vara fastställda. 

Alnarp: Servicenivån bestäms i dialog med dekan och fakultetsdirektör.  

Uppsala: För övrig servicetjänst utgår timarvode. Önskemål om servicetjänst 
beställs genom telefon anknytning 1300, eller e-post till narservice@slu.se, där 
läggs ärendet in ärendehanteringssystemet. Systemet översänder ärenden till 
Mikael Persson som planerar ärendet åt närservicepersonal. 

Skyltning: Avropas av prefekt/avdelningschef. 

Alnarp: Önskemål om servicetjänst beställs genom telefon anknytning 5600 eller 
epost till 5600@slu.se. Ärendena hanteras av Göran Olsson som fördelar till 
servicetekniker. 

Prissättning: Uppsala: Avtalstjänst 324 kr/timme. Övrig närservice 347 kr/timme. 
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Umeå: Skogsfakulteten och enheterna i Skogishuset betalar en årlig 
överenskommen avgift för ett basservicepaket där närservice ingår. Övrig 
närservice 347 kr/timme. 

Skyltning: Direkt verksamhetsskyltning och avdelningsskyltar bekostas av 
brukaren. 

Alnarp: LTV-fakulteten betalar ett årligt fakultetsbidrag för ett baspaket gällande 
närservice. Övrig närservice 347 kr/tim. 

Tilläggstjänster: Flaggning (för denna tilläggstjänst finns en tydlig instruktion som 
fungerar som avtal). 

Transport 

Beskrivning av tjänsten: Transporttjänst med lätt lastbil. Beställning eller avtal. 
Utför transporter och omflyttningar. Vid stora omflyttningar eller tunga föremål 
kan extern flyttfirma anlitas. 

Kontakt: Uppsala: Mikael Persson, mikael.persson@slu.se, tfn: 018-67 11 63, eller 
postens tfn 018-67 10 63 vid ev. problem. 

Alnarp: Service Alnarp, 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00. 

Skara: Malin Stewart, malin.stewart@slu.se, tfn 0511-672 77. 

Umeå: Magnus Svedmark, magnus.svedmark@slu.se, tfn 090-786 82 49. 

Beställning: Uppsala: Önskemål om transporttjänst beställs genom telefon ankn. 
1300, där ärendet skapas i ärendehanteringssystemet. Systemet översänder ärenden 
till Mikael Persson som planerar ärendet åt chaufför. Ev. tilläggstjänster beställs 
genom Mikael Persson. 

Alnarp/Umeå: Avropas vid behov av prefekt eller avdelningschef. 

Prissättning: Uppsala: 369 kr/timme samt 6,50 kr/km. Paket 1-2, 3-5 el 6-10 á 60-
120-150 kr. Löpande avtal 120 kr/dag och leverans. 

Alnarp/Umeå: Campusgemensamt basservicepaket som täcker mindre flyttningar. 
Respektive verksamhet betalar verklig kostnad för extern flyttfirma. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Fastighetsservice 

Beskrivning av tjänsten: Att avhjälpa så väl akuta som löpande arbeten i SLU:s 
fastigheter inom SLU campus Uppsala. Ronderingar av undercentraler och 
ventilationsutrymmen, provkör reservkraft och månadskontroll av brandlarm i våra 
fastigheter. Avhjälper akuta fel på el, ventilation, snickerier, smedsjobb och vvs. 
m.m. 

Kontakt: Morten Vistisen, arbetsledare, morten.vistisen@slu.se, tfn 070-676 77 09. 
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Beställning: Mailar, ringer eller möten med verksamheten. Kund kan även lägga 
arbetsorder via telefonväxeln. 

Prissättning: 423 kr/timme för service av verksamhetsutrustning eller fast avrop 
från Fastighetsförvaltningen. 

Tilläggstjänster: Parkvård. 

Lokalvård 

Beskrivning av tjänsten: Städning av SLU:s verksamhets lokaler så att en god 
arbetsmiljö och ett gott lokalunderhåll upprätthålls. Städning av kontor, 
undervisningslokaler, gemensamma ytor, laboratorier och konferensrum. 

Kontakt: Alnarp: Ulf Thelander, arbetsledare, ulf.thelander@slu.se, tfn 040-41 53 
46, eller, Ingemar Sjölin, arbetsledare, ingemar.sjolin@slu.se, tfn 040-41 50 93. 

Skara: Malin Stewart, malin.stewart@slu.se, tfn 0511-672 77. 

Umeå: Viveka Eklund, viveka.eklund@slu.se, tfn 018-67 22 07. 

Uppsala: Agneta Nissi, agneta.nissi@slu.se, tfn 018-67 22 47, och Malin Dannells, 
malin.dannells@slu.se, tfn 018-67 20 62. 

Beställning: Basstädningen ingår automatiskt för SLU och kan inte utgå. Däremot 
kan kunden utöka städningen. Extra beställningar görs via mail. 

Prissättning: Extra tjänster 266 kr/timme. 

Tilläggstjänster: Kökstjänster, nedtagning och uppsättning av gardiner, f.n. även 
tvätt och textiltjänster till SLU:s avdelningar. Extra städning, kylskåpsrengöring, 
beställning av förbrukningsmateriel till kunden. Se separat lista för komplett 
förteckning över tilläggstjänster. 

Servicecenter 

Beskrivning av tjänsten: Servicecenter är en tjänst som servar medarbetare, 
studenter och externa besökare med traditionell besöks- och mottagningshjälp, 
information och enklare stöd inom säkerhet (t.ex. passerkortshantering), 
studentservice, IT (hantering av gästkonton och nätaccess), kommunikation 
(profilmaterial), samt biblioteket och fakultets- och ledningskanslier. 

Kontakt: Servicecenter kontaktas på e-post servicecenter@slu.se eller tfn 018-67 
24 00. 

Campus Alnarp: Infra Service, Mats Svensson, mats.svensson@slu.se, tfn 040-41 
50 33. 

Campus Skara: Infra Service, Malin Stewart, malin.stewart@slu.se, tfn 0511-672 
77. 

Campus Ultuna: IT/Tele, Björn Lindell, bjorn.lindell@slu.se, tfn 018-67 15 46. 
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Campus Umeå: Biblioteket, Karin Robertsdotter, karin.robertsdotter@slu.se, tfn 
090-786 82 84. 

Beställning: Detta är en universitetsgemensam tjänst och erbjuds kontinuerligt. 
Därmed är ingen beställningsprocedur aktuell. Eventuella tilläggstjänster kan 
beställas direkt av respektive servicecenter. Skara: Tilläggstjänsten Catering 
beställs via mail eller telefon till Malin Stewart. 

Prissättning: Cateringverksamheten faktureras beställare. Övrig verksamhet är 
tilldelningsfinansierad. 

Tilläggstjänster: Skara: Catering. 

Verkstad 

Beskrivning av tjänsten: Utför alla typer av verkstadsjobb, mekaniska arbeten och 
specialkonstruktioner. I huvudsak till projekt och löpande verksamhet inom 
forskning och utveckling. SLU campus Uppsala och campus Alnarp. 

Kontakt: Uppsala: Morten Vistisen, arbetsledare, morten.vistisen@slu.se, tfn 070-
676 77 09. 

Alnarp: Anders Prahl, verkstadsansvarig, anders.prahl@slu.se, tfn 070-277 15 16. 

Beställning: Mailar, ringer eller möten med verksamheten. Kund kan även lägga 
arbetsorder via telefonväxel. 

Prissättning: Uppsala: 450 kr/timme. Alnarp: 420 kr/timme. 

Tilläggstjänster: Försöksservice. 

Undervisningsservice 

Beskrivning av tjänsten: Service av aula, mötesrum och undervisningssalar. 
Säkerställer att undervisning och möten kan genomföras på ett effektivt och 
driftssäkert sätt. Service och underhåll av AV-utrustning. Behjälplig med bokning 
och uppkoppling av videomöten. Fyller på med block och pennor. Sköter bild, ljud 
och ljus vid arrangemang (t.ex. stormöten och disputationer). SLU campus Umeå 
och campus Alnarp. 

Kontakt: Alnarp: Service Alnarp, 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00. 

Umeå: Magnus Svedmark, magnus.svedmark@slu.se, tfn 090-786 82 49. 

Beställning: Beställningar och akuta driftsstörningar rapporteras av brukare på tfn 
5600. 

Prissättning: Tjänsten finansieras av intern tilldelning. 

Tilläggstjänster: Inga. 
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Omhändertagande av uttjänt datorutrustning samt övrig elektronik 

Beskrivning av tjänsten: Hämtning, mellanlagring, avregistrering, 
informationsborttagning samt destruktion enligt gällande miljökrav. Institution 
eller avdelning (kund) avropar hämtning. Service hämtar och väger godset. I 
samband med detta öppnas alla datorer och hårddisken töms på information och 
görs obrukbar genom att den borras sönder samt ett avregistreringsdokument fylls i 
och skickas till ekonomi. 

Kontakt: Uppsala: Mikael Persson, arbetsledare, mikael.persson@slu.se, tfn 018-67 
11 63. 

Alnarp: Service Alnarp, 5600@slu.se, tfn 040-41 56 00. 

Skara: Malin Stewart, malin.stewart@slu.se, tfn 0511-672 77. 

Umeå: Magnus Svedmark, magnus.svedmark@slu.se, tfn 090-786 82 49. 

Beställning: Kontakta service på respektive ort. 

Prissättning: Enligt gällande prislista, eller som del av överenskommet 
basservicepaket för ett hus eller ett campus. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Biltvätt däckskifte vinterförvaring däck 

Beskrivning av tjänsten: Tjänsten omfattar biltvätt samt däckskifte inklusive 
vinterförvaring av däck. Tjänsten finns endast i Uppsala. Biltvätt, påfyllning 
spolarvätska, invändig dammsugning utföres i vår tvätthall i servicehuset på 
Ultuna. 

Kontakt: Mikael Persson, arbetsledare, mikael.persson@slu.se, tfn 018-67 11 63. 

Beställning: Fasta avtal: Efter genomgång tillsammans med beställare, skrivs ett 
enkelt avtal där rutiner för tjänsten fastställs. För servicetjänsten utgår timarvode. 
Servicetjänst beställs genom telefon anknytning 1300, eller epost till 
narservice@slu.se där ärendet läggs in ärendehanteringssystemet. Det går också bra 
att kontakta Mikael Persson tfn 018-67 11 63. 

Prissättning: Servicetjänst (tvätt): 347 kr/timme. Däckbyte, tvätt av däck samt 
vinterförvaring: 1200 kr per bil. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Försäljning av kompendier 

Beskrivning av tjänsten: Försäljning av kompendier, inklusive tryckning och 
hantering, och försäljning av exkursioner åt institutioner och verksamheter inom 
SLU. Kontantlös försäljning av kompendier samt betalning av exkursioner i SLU:s 
servicecenter och receptioner. 
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Kontakt: Alnarp: Gary Nilsson, arbetsledare, Repro, gary.nilsson@slu.se, tfn 040-
41 50 08. 

Uppsala: Dimitris Papageorgiou, arbetsledare, Repro, 
dimitris.papageorgiou@slu.se, tfn 018-67 27 88. Camilla Stenberg, Kontorsservice, 
camilla.stenberg@slu.se, tfn 018-67 10 27. 

Umeå: Karin Robertsdotter, biblioteket, karin.robertsdotter@slu.se, tfn 090-786 82 
84. 

Beställning: Via mail till respektive repro-funktion. 

Prissättning: Försäljning, Repro prissätter kompendierna (trycksakerna) inklusive 
påslag för hantering för servicecenter. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Campusskötsel (campus Ultuna) 

Beskrivning av tjänsten: Skötsel av gemensam infrastruktur på campus Ultuna. I 
tjänsten igår att sköta flaggningen på campus, att underhålla och uppdatera den 
yttre markskyltningen, att omhänderta, transportera och underhålla utomhusmöbler 
på campusområdet, att tömma papperskorgar i kunskapsparken samt att forsla bort 
övergivna cyklar. 

Kontakt: Mikael Persson, arbetsledare, mikael.persson@slu.se, tfn 018-67 11 63. 

Beställning: Central (gemensam) överenskommelse samt webbaserat 
ärendehanteringssystem. 

Prissättning: Central finansiering via campushyran. 

Tilläggstjänster: Eventuella beställningar som inte ryms inom bastjänsten debiteras 
respektive beställare enligt godkänd prislista. 

Trädgårdsskötsel (kunskapsparken i Ultuna) 

Beskrivning av tjänsten: Skötsel av kunskapsparken på campus Ultuna. I tjänsten 
ingår att planera och utföra löpande skötsel av kunskapsparken, att följa upprättad 
skötselplan för parkens alla delar, att följa vision campus Ultuna och att ta emot 
och guida besökare. 

Kontakt: John Lööf Green, trädgårdsförman, john.loof.green@slu.se, tfn 076-833 
57 56. 

Beställning: Central (gemensam) överenskommelse och genom att kontakta 
trädgårdsförman. 

Prissättning: Central beslutad finansiering fördelad på SLU centralt, campushyra 
och LTV-fakulteten. 
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Tilläggstjänster: Eventuella uppdrag eller investeringar utövergrunduppdraget 
finansieras av beställare och eller uppdragsgivare. 

Administration 

Administration är en grupp tjänster som tillhandahålls av Administrativa 
servicekontoret och som enbart riktar sig till universitetsadministrationen i Ultuna. 
Det är allt från att hantera personaladministration till att hjälpa till med olika typer 
av beställningar och samordning av universitetsevenemang. 

Personaladministration 

Beskrivning av tjänsten: Personaladministration hanteras i enlighet med katalog-, 
personal- och personalregistreringsrollen. B.a. registrerar Asken timarvoden, 
granskar och arkiverar reseräkningar samt hanterar personalärden och uppdateringar i 
Primula och Idis. Då ny personal anställs kan Asken bistå med att till den nyanställde 
förbereda kontor och behörigheter i vissa system samt att på ankomstdagen bistå med 
en första introduktion av vissa praktiska rutiner på arbetsplatsen. Under året går 
Asken kontinuerligt igenom utlöpande tjänster och ledigheter för personal samt tar 
fram och skickar semesterlistor, inventarielistor och personalredovisning till chefer 
för genomgång och eventuell åtgärd. 

Kontakt: Maria Lindgren, Carina Lundh, Helena Melander och Susanne Erngren, 
admservice@slu.se, tfn 018-67 18 00. 

Beställning: ASK-tjänster beställs via asken@slu.se eller tfn 018-67 18 00. 

Prissättning: ASK är anslagsfinansierad och stöd inom bastjänsterna debiteras inte. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Beställningar 

Beskrivning av tjänsten: På uppdrag beställer Asken saker som personalen behöver 
i den dagliga driften samt exempelvis viss utrustning till kontor, förtäring till möten 
mm. Asken har behörigheten att boka resor till icke anställda personer, men annars 
är tumregeln att SLU:s personal själva bokar sina enskilda resor. Undantaget detta, 
och då vi kan hjälpa till anställda är när det handlar om mer komplicerade 
gruppresor som behöver koordineras på olika vis. Asken ansvarar för beställning av 
kaffe samt avtal för kaffemaskiner tillhörande lokalvård och repro i Ultuna. 

Kontakt: Maria Lindgren, Carina Lundh, Helena Melander och Susanne Erngren, 
admservice@slu.se, tfn 018-67 18 00. 

Beställning: ASK-tjänster beställs via asken@slu.se eller tfn 018-67 18 00. 

Prissättning: ASK är anslagsfinansierad och stöd inom bastjänsterna debiteras inte. 

Tilläggstjänster: Inga tilläggstjänster aktuella då extrabeställningar faktureras 
direkt från leverantör. 
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Event 

Beskrivning av tjänsten: Asken bistår med hjälp att koordinera mindre interna och 
externa event och möten och stödjer ceremonimästaren inför akademiska högtider: 
Nit och Redlighet i Rikets tjänst, professrosinstallation och doktorspromotion. På 
uppdrag hanterar vi deltagaranmälningar då så är aktuellt. 

Kontakt: Maria Lindgren, Carina Lundh, Helena Melander och Susanne Erngren, 
admservice@slu.se, tfn 018-67 18 00. 

Beställning: ASK-tjänster beställs via asken@slu.se eller tfn 018-67 18 00. 

Prissättning: ASK är anslagsfinansierad och stöd inom bastjänsterna debiteras inte. 

Tilläggstjänster: Stöd till HMH vid spikningar och disputationer. Debiteras efter 
utfört uppdrag per timme. 

Säkerhet 

Säkerhet omfattar alla tjänster som handlar om fysisk säkerhet och hur SLU är en 
trygg plats för både anställda och studenter. Utöver dessa tjänster ingår även 
informationssäkerhet. Många av säkerhetstjänsterna har sitt ursprung i olika lagar 
och förordningar vilket innebär att innehåll och tjänstenivåer inte går att påverka 
eller förändra utifrån mottagarnas behov och förutsättningar. 

Krishantering 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s och SLU:s 
krisgruppers vidkommande inom krishanteringsområdet. Ledning och utveckling 
av SLU:s krishanteringsfrågor och organisation. Planering, utbildning, anpassning 
till föreskrifter, regler och riktlinjer. Framställning av riktlinjer, instruktioner och 
rutiner. Stöd och råd till verksamheter inom området. Samordning med, och SLU-
företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 

Kontakt: P-O Skatt, säkerhetschef, per-olov.skatt@slu.se, tfn 018-67 28 99. 

Beställning: Tillhandahålls av universitetsledningen och är ej beställningsbar för 
verksamheter! Stöd och insatser aktiveras via SLU:s krisjour vid behov. 

Prissättning: Debiteras ej, finansieras av SLU centralt. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Hot och våld 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s 
vidkommande inom området för hot och våld. Ledning och utveckling av SLU:s 
rutiner och åtgärder för hot och våldsområdet. Planering, utbildning, anpassning till 
föreskrifter, regler och riktlinjer. Framställning av riktlinjer, instruktioner och 
rutiner. Stöd och råd till verksamheter/individer. Samordning med, och SLU-
företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 
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Kontakt: P-O Skatt, säkerhetschef, per-olov.skatt@slu.se, tfn 018-67 28 99 och 
Johan Sjöblom, säkerhetssamordnare, johan.sjoblom@slu.se, tfn 018-67 35 46. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Särskilda eller anpassade utbildningar. 

Säkerhetsskydd 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s inom 
säkerhetsskyddsområdet. Ledning och utveckling av SLU:s säkerhetsskyddsfrågor. 
Bedöma, genomföra och besluta om säkerhetsklassning. Samordning och 
rapportering med och till kravställande myndighet. Framställning av riktlinjer, 
instruktioner och rutiner. Planering, utbildning, anpassning till föreskrifter, regler 
och riktlinjer. Stöd och råd till berörda inom området. 

Kontakt: P-O Skatt, säkerhetschef, per-olov.skatt@slu.se, tfn 018-67 28 99. 

Beställning: Tillhandahålls av myndigheten och är ej beställningsbar för 
verksamheter! Stöd och insatser aktiveras vid behov. 

Prissättning: Debiteras ej, finansieras av SLU centralt. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Riskhantering 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter inom 
riskhanteringsområdet. Utveckling av verksamhetens rutiner för området. 
Planering, utbildning, anpassning till lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer. 
Framställning av riktlinjer, instruktioner och rutiner. Stöd och råd till verksamheter 
inom området. Samordning med, och SLU-företrädare mot kravställande/berörda 
myndigheter. 

Kontakt: Anette Lindberg, informationssäkerhetschef, anette.lindberg@slu.se, tfn 
018-67 34 55. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Debiteras ej, finansieras av SLU centralt. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Bevakning och väktartjänster 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s 
vidkommande inom bevaknings- och väktarområdet. Ledning och utveckling av 
SLU:s rutiner och åtgärder för bevakningsområdet. Planering, utbildning, och 
anpassning till föreskrifter och riktlinjer. Framställning av riktlinjer, instruktioner 
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och rutiner för området. Stöd och råd till verksamheter inom området. Samordning 
med, och SLU-företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 

Kontakt: Johan Sjöblom, säkerhetssamordnare, johan.sjoblom@slu.se, tfn 018-67 
35 46. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Extra bevakning och väktartjänster. 

Informationssäkerhet 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s 
vidkommande inom informationssäkerhetsområdet. Ledning och utveckling av 
SLU:s rutiner och åtgärder för området. Planering, utbildning samt anpassning till 
lagar, föreskrifter och riktlinjer. Framställning av riktlinjer, instruktioner och 
rutiner för området. Stöd och råd till verksamheter inom området. Samordning 
med, och SLU-företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 

Kontakt: Anette Lindberg, informationssäkerhetschef, anette.lindberg@slu.se, tfn 
018-67 34 55. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Debiteras ej, finansieras av SLU centralt. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Skalskydd 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s 
vidkommande inom skalskyddsområdet. Ledning och utveckling av SLU:s rutiner 
och åtgärder för skalskyddsområdet. Planering, utbildning och anpassning till 
föreskrifter och riktlinjer. Framställning av riktlinjer, instruktioner och rutiner för 
området. Stöd och råd till verksamheter inom området. Samordning med, och SLU-
företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 

Kontakt: Johan Sjöblom, säkerhetssamordnare, johan.sjoblom@slu.se, tfn 018-67 
35 46. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Extra eller särskild utrustning. 
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Brandskydd 

Beskrivning av tjänsten: Strategiska och operativa uppgifter för SLU:s 
vidkommande inom brandskyddsområdet. Ledning och utveckling av SLU:s 
rutiner och åtgärder för brandskyddsområdet. Planering, utbildning och anpassning 
till lagar, föreskrifter och riktlinjer. Framställning av riktlinjer, instruktioner och 
rutiner för området. Stöd och råd till verksamheter inom området. Samordning med 
och SLU-företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 

Kontakt: Torbjörn Alwehammar, avdelningsdirektör, 
torbjorn.alwehammar@slu.se, tfn 018-67 10 39. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Extra utbildning, utrustning samt extra stöd och rådgivning av 
konsulter. 

Strålsäkerhet 

Beskrivning av tjänsten: Ledning och samordning av SLU:s  
strålsäkerhetskommitté och strålsäkerhetsexpert. Ledning och utveckling av SLU:s 
strålskyddsrutiner. Ansvar för SLU:s strålskyddsexpert. Samordning med, och 
SLU-företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. 

Kontakt: Torbjörn Alwehammar, avdelningsdirektör, 
torbjorn.alwehammar@slu.se, tfn 018-67 10 39. 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Extra stöd och rådgivning av konsulter. 

Miljö 

Enligt rektors beslut den 15:e juni 2009 ska hela universitetet miljöcertifieras enligt 
den internationella standarden ISO 14001. För att stödja och driva på arbetet med att 
införa miljöledningssystem över hela SLU tillhandahåller Infra stöd i miljöfrågor. 

Kemikaliehantering 

Beskrivning av tjänsten: Samordnande uppgifter för SLU:s vidkommande inom 
kemikaliehanteringsområdet. Ledning, utveckling och administration av SLU:s 
kemikalieregister. Stöd och råd till verksamheter inom området. 

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, johanna.sennmark@slu.se, tfn 018-67 15 
85 . 
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Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Extra stöd och rådgivning av konsulter. 

Miljöstöd i upphandling 

Beskrivning av tjänsten: Miljöstöd i form av kompetens i upphandlingsfrågor. Stöd 
till upphandlingsenheten att ställa miljökrav i upphandling, utvärdera inkomna 
anbud och i förekommande fall utvärdera tjänster och produkter efter att avtalet har 
löpt en viss period. Stöd och råd till upphandlingsenheten eller andra upphandlande 
enheter inom området. 

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, johanna.sennmark@slu.se, tfn 018-67 15 
85 . 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Inga. 

Stöd i miljöfrågor 

Beskrivning av tjänsten: Ledning av framtagande av övergripande miljömål och 
handlingsplan. Stöd i tillståndsärenden. Stöd i framtagande av miljörapporter. Stöd 
i miljöledningssystem. Hela universitet ska certifieras enligt ISO 140001, de olika 
institutionerna och enheterna behöver stöd under införande och förvaltningsfas. Vi 
tillhandahåller mallar till miljöledningssystem, ordnar samordnardagar, viss 
centralisering av vissa dokument och rapportering (nuläge). 

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, Infra Miljö, infra-miljo@slu.se. 

Beställning: Mail (infra-miljo@slu.se). 

Prissättning: Tilldelningsfinansering för den första delen av tjänsten 
(myndighetskaraktär), den sista är antingen ett påslag eller försäljning. 
Tilläggstjänsterna internrevision och konsultation är försäljning. 

Tilläggstjänster: 

 Internrevision. 

 Konsultation, rådgivning inom certifiering (miljösamordnarnas ansvar). 

 Tillståndshantering sker idag i för ringa omfattning för att kunna räknas 
som tilläggstjänst. 



Infras tjänstekatalog 2016 

 

20(21) 

 

System för farligt avfall 

Beskrivning av tjänsten: Samordnande uppgifter inom farligt avfall för SLU:s 
vidkommande. Ledning, utveckling, upphandling och administration av SLU:s 
system och behov av omhändertagande av farligt avfall. Stöd och råd till 
verksamheter inom området. Samordning med, och SLU-företrädare mot 
kravställande/berörda myndigheter. Kontakter gentemot upphandlad leverantör. 

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, johanna.sennmark@slu.se, tfn 018-67 15 
85 . 

Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov! 

Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster 
debiteras separat utifrån avtalade priser. 

Tilläggstjänster: Extra stöd och rådgivning av konsulter.  
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Fullständiga tjänstebeskrivningar med information om bland annat tjänstenivåavtal, 
tjänsterapporter, tjänstegranskningar, tjänsteägare, kunder och mottagare, 
eskaleringskontakter finns hos avdelningen för infrastruktur. De kompletta 
tjänstebeskrivningarna granskas kontinuerligt och uppdateras vid behov. 

För frågor om Infras tjänstekatalog och de olika tjänsterna, vänligen kontakta Infras 
verksamhetskoordinator. 


