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Verksamhetsberättelse för SACO-rådet vid SLU – 
verksamhetsåret 2006-2007. 
 

SACO-rådets styrelse har under verksamhetsåret 2006-2007 haft följande sammansättning: 

Lars Lundqvist, ordförande 

Andrus Kangro, vice ordförande 

Lars Eriksson, sekreterare 

Karin Benmarker 

Larisa Gustavsson 

Lars Holm  

Maria Tivemo-Eftring   

Anneli Lundkvist  

Anna Mårtensson 

Styrelsemöten m.m. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten och däremellan haft 

löpande kontakt och dialog via framförallt e-post. Webbsidan www.saco.slu.se har fortsatt att 

fungera som en informationskanal. Det lugnare arbetsklimatet och den förbättrade dialogen 

med SLU:s ledning har dock gjort att sidan inte uppdaterats lika frekvent som tidigare. 

Representation i SLU:s styrelse m.m. 

Lars Lundqvist har varit SACO-rådets representant i SLU:s styrelse, med Andurs Kangro som 

ersättare.  

SACO-rådet har varit representerat i ett antal nämder, samt haft adjungerade ledamöter i 

fakultetsnämnderna. 

"Tisdagsförhandlingar" 

Det webbaserade databassystem som personalavdelningen utvecklat hanterar numera alla 

anställningsärenden och huvuddelen av övriga förhandlingsärenden. Systemet ger en bra 

överblick över hela myndigheten och möjliggör lika behandling av samtliga 

anställningsärenden, oavsett geografisk hemvist. Förhandlingarna har decentraliserats och 

sköts nu lokalt på respektive huvudort, och har alltmer ersatts av informella diskussioner och 

samverkan.  

Möten med universitetsdirektören 

Universitetsdirektören har fortsatt att bjuda in till regelbundna träffar med företrädare för 

samtliga fack vid SLU. Mötena har hållits ca varannan vecka och innehållit såväl löpande 

information som diskussion om vad som är på gång inom universitetet i allmänhet och 

administrationen i synnerhet.  

http://www.saco.slu.se/
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Internat med fackordförandena och personalavdelningen 

Liksom föregående år så samlades ordförandena för de tre fackliga organisationerna och 

SLU:s personalchef och förhandlingschef till ett tvådagarsmöte i januari för att under friare 

former kunna diskutera ett antal aktuella frågor.  

Lönerevisionen 

Revisionen för perioden 2006-10-01—2007-09-30 var i princip färdig inför lönekörningen till 

oktoberlönen, men fördröjdes av tekniska skäl så att den nya lönen betalades ut i november 

till det allra flesta. Chefslönerna (i huvudsak professorer) var klara till december.  

Ett lokalt avtal slöts om doktorandstegen. Den stora förbättringen är att uppflyttning i stegen 

ska ske efter 2 respektive 3 år såvida inte prefekt skriftligt anmäler något annat. Tekniska 

problem gjorde tyvärr att de justerade lönerna inte kunde betalas ut förrän i mars.  

Avtal om föräldralön  

Ett lokalt avtal har slutits, som gör att utbetalning av föräldralön vid föräldraledighet baseras 

på själva tjänstledigheten och inte på intyg om uttagna föräldraledighetsdagar från FK. Detta 

underlättar hanteringen både för SLU och för den enskilde.  

Karriär- och kompetensenheten - FOKUS 

Den karriär- och kompetensenhet (FOKUS), som facken och SLU tidigare enats om att inrätta 

med de s.k. kompetenspengarna från trygghetsstiftelsen, har nu varit verksam sedan 

sensommaren 2006. En karriärutvecklare har rekryterats med placering Ultuna och 

motsvarande tjänster har upphandlats i Alnarp och Umeå.  

Arbetstider och GAIA 

Djursjukvården vid VH-fakulteten bildar sen årsskiftet ett fristående Universitetsdjursjukhus 

direkt under rektor. Där är SACO-SLU involverade i diskussioner om förädringar i de lokala 

avtalen rörande arbetstider, jour och beredskap. Frågan har aktualiserats efter det att EU 

utfärdade sitt arbetstidsdirektiv.  

Inom administrationen pågår den s.k. GAIA-processen. Eftersom de processteam som bildats 

inkluderar den berörda personalen så bevakar SACO i huvudsak de organisationsförändringar 

som föreslås. 

Forskar- lärarkarriären vid SLU 

Den karriärstege för forskare-lärare vid SLU som rektor tidigare beslutat har börjat 

implementeras på så vis att anställning av forskare-lärare numera kräver godkännande av 

dekanus. Under året kommer SACO medverka i utformandet av regelverket kring hur redan 

anställda ska omfattas av den finansieringsgaranti som finns inskriven i beslutet. 

 

Lars Lundqvist, Ordf SACO-rådet 


