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Av	  intendenturen	  vidtagna	  åtgärder	  med	  anledning	  av	  beslut	  gällande	  ”Studenters	  tillgång	  
till	  allmänna	  utrymmen”	  (UFV	  2014/360).	  
	  
	  
Fråga	  gällande	  studenternas	  tillgänglighet	  till	  undervisningslokaler	  på	  Polacksbacken	  diskuterades	  i	  
intendenturstyrelsen	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  efter	  några	  fall	  av	  begränsad	  skadegörelse.	  Styrelsen	  ansåg	  då	  att	  vi	  
fortsatt	  skulle	  vara	  generösa,	  både	  av	  anledningen	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  detta	  och	  att	  den	  absoluta	  
majoriteten	  av	  studenterna	  på	  Polacksbacken	  var	  såväl	  ordningssamma	  som	  ansvartagande.	  Den	  kanske	  något	  
ökade	  kostnaden	  för	  slitage	  ansågs	  acceptabel	  med	  anledning	  av	  att	  den	  var	  motiverad.	  	  
	  
Studenter	  inskrivna	  på	  en	  kurs/utbildning	  med	  koppling	  till	  Polacksbacken	  medgavs	  därmed	  fortsatt	  tillträde	  till	  
hela	  intendenturområdet,	  omfattande	  samtliga	  allmänytor,	  studentrelaterade	  lokaler	  och	  undervisningslokaler	  
enligt	  följande:	  

• Vardagar	  kl.	  07:30	  –	  17:00;	  	   Tillträde	  medges	  utan	  kort	  eller	  kod.	  
• Vardagar	  kl.	  17:00	  –	  18:00;	  	   Tillträde	  medges	  med	  kort.	  
• All	  övrig	  tid;	  	   	   Tillträde	  medges	  med	  kort	  och	  kod.	  

	  
Med	  studentrelaterade	  lokaler	  avses:	  studentfackliga-‐/programrum,	  studentmatsalar/uppehållsrum,	  tyst	  
läsesal	  och	  grupprum.	  	  
Med	  undervisningslokaler	  avses;	  hör-‐/gradängsalar,	  läro-‐/lektionssalar	  och	  datasalar.	  
Studenter	  kan	  dock	  inte	  boka	  undervisningslokaler	  (undantaget	  bokning	  i	  enlighet	  med	  rektors	  beslut	  
”Riktlinjer	  för	  tillträde”	  UFV	  2005/2166	  (kapitel;	  Övriga	  frågor))	  utan	  är	  tvingade	  att	  flytta	  på	  sej	  om	  en	  bokad	  
verksamhet	  ska	  utnyttja	  lokalen.	  Detta	  har	  inte	  varit	  ett	  problem,	  men	  ibland	  har	  studenterna	  stökat	  till	  och	  
möblerat	  om	  vissa	  undervisningslokaler	  på	  ett	  sätt	  som	  en	  bokad	  verksamhet	  sedan	  tvingas	  åtgärda	  innan	  
denna	  kan	  genomföras.	  
	  
Inom	  ramen	  för	  intendenturens	  riskhantering	  (UFV	  2012/2097)	  bedömde	  vi	  att	  risken	  med	  denna	  generösa	  
tillgänglighet	  främst	  bestod	  i	  möjlig	  skadegörelse	  och/eller	  stöld	  och	  att	  riskmatrisvärdet	  som	  anger	  krav	  på	  
åtgärd	  ökade	  från	  1-‐2	  =	  kräver	  ingen	  åtgärd,	  till	  3-‐4	  =	  bör	  hållas	  under	  uppsikt	  (se	  bilaga	  1),	  jämfört	  med	  att	  ha	  
dessa	  lokaler	  tillgängliga	  för	  studenterna	  endast	  dagtid	  vardagar	  
	  
Beslutet	  att	  tilldela	  universitetets	  samtliga	  studenter	  ”likvärdig	  tillgång	  till	  allmänna	  utrymmen	  inom	  alla	  
intendenturområden”	  har	  fr.o.m.	  2014-‐08-‐29	  verkställts	  centralt	  av	  säkerhetsenheten.	  	  
Baserat	  på	  en	  ny	  riskbedömning,	  där	  intendenturen	  kommit	  fram	  till	  ett	  oförändrat	  riskmatrisvärde	  (3-‐4	  =	  bör	  
hållas	  under	  uppsikt),	  har	  vi	  fr.o.m.	  samma	  dag	  (2014-‐08-‐29)	  hanterat	  det	  två	  uppdrag	  som	  beslutet	  uppger	  åt	  
oss	  på	  följande	  vis:	  

• Alla	  studenter	  vid	  Uppsala	  universitet	  medges	  utöver	  tillträde	  till	  de	  allmänna	  utrymmena	  på	  
Polacksbacken	  även	  tillträde	  till	  intendenturområdets	  samtliga	  studentrelaterade	  lokaler	  och	  
undervisningslokaler	  i	  samma	  omfattning	  som	  Polacksbackens	  studenter.	  Detta	  har	  redovisats	  
intendentursamordnaren.	  

• Alla	  studenter	  vid	  Uppsala	  universitet	  medges	  tillträde	  till	  såväl	  de	  allmänna	  utrymmena	  på	  
Polacksbacken	  som	  till	  samtliga	  studentrelaterade	  lokaler	  och	  undervisningslokaler	  under	  samma	  tider	  
som	  Polacksbackens	  studenter.	  Ett	  försök	  till	  likriktning	  gällande	  öppethållandetiderna	  mellan	  
intendenturområdena	  har	  gjorts,	  dock	  skulle	  detta	  med	  anledning	  av	  campusindividuella	  
riskbedömningar	  troligen	  medföra	  generella	  begränsningar	  i	  öppethållandet	  som	  bedömdes	  som	  
negativt	  och	  icke	  önskvärt.	  Ett	  samlat	  förslag	  till	  intendentursamordnaren	  har	  redovisats	  som	  därför	  
rekommenderar	  fortsatt	  campusindividuella	  öppethållandetider.	  

	  
För	  det	  fall	  en	  eller	  flera	  händelser	  sker	  som	  ger	  anledning	  till	  att	  omvärdera	  riskbedömningen	  för	  
Polacksbacken,	  kan	  intendenturen	  omedelbar	  vidta	  åtgärder	  i	  form	  av	  en	  nedskärning	  av	  tillgängligheten	  (tid	  
eller	  (studentrelaterade)	  lokaler).	  
	  
	  
Johnny	  Nilsson	  
Intendent	  Polacksbacken	  
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Bilaga	  1	  
	  
	  
	  
	  

Sa
nn

ol
ik

he
t 5	   1	  gång/månad	  	   5	   10	   15	   20	   25	  

4	   Någon	  gång/år	  	   4	   8	   12	   16	   20	  

3	   1	  gång/5	  år	   3	   6	   9	   12	   15	  

2	   1	  gång/10	  år	   2	   4	   6	   8	   10	  

1	   Mycket	  sällsynt	   1	  	  	  	  	  	   2	   3	   4	   5	  

	   	  	   	  	   5	  %	  av	  budget	  	   15	  %	  av	  budget	  	   30	  %	  av	  budget	  	   50	  %	  av	  budget	  	   70	  %	  av	  budget	  	  

	   	  	   	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

	   	   	   Konsekvens 

	  

	  

	  

	  

Åtgärd	  	   Röd	  15-‐25	   Ska	  omgående	  leda	  till	  åtgärd	  	  

Åtgärd	  	   Orange	  10-‐12	   Ska	  snarast	  leda	  till	  åtgärd	  och	  ska	  hållas	  under	  noga	  uppsikt	  

Åtgärd	  	   Gul	  5-‐9	   Bör	  leda	  till	  åtgärd	  	  

Åtgärd	  	   Mörk	  grön	  3-‐4	   Bör	  hållas	  under	  uppsikt	  	  

Åtgärd	  	   Grön	  1-‐2	   Kräver	  ingen	  åtgärd	  	  


